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ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψιν το ισχύον παρούσης,  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΥΠ’ ΑΡΙΘ
A/A  Ε.Σ.Η.ΔΗ

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4 
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 προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη κατ΄ εφαρμογη των διαταξεων των αρθρων 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016, στο πλαίσιο της δράσης «προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των υνόρων», όπως περιγράφεται ειδικότερα στην παράγραφο 1.3 Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης» και στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αρούσας, εκτιμώμενης αξίας (κατ’ άρθρο 6 Ν.4412/2016) άνευ Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών.  

τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την υποβολή προσφοράς, αποκλειστικά για το/α τμήμα/τα για το/α οποίο/α προσκαλούνται, ως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας : 
Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ARISTON STROM» για το τμήμα : 
Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ A.E.» για το τμήμα : 

ομικός φορέας με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για τα τμήμα

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /Α.Ε.Α.                                                                                                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ                                                                                                                                           
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θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4 της 

η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη του Ν. 4412/2016, για την εξοπλισμού για την ενίσχυση των όπως περιγράφεται ειδικότερα στην παράγραφο 1.3 «Συνοπτική τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 4412/2016) #161.096,29# €, 
τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την το/α οποίο/α προσκαλούνται, ως αυτά 

για το τμήμα : Α΄ «Στρώματα». 
για το τμήμα : Β΄ «Κουβέρτες». 

τμήματα : Γ΄ «Σεντόνια» και 

                     Ο                        ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /Α.Ε.Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ                ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS POIRIAZIS 286174
Ημερομηνία: 2021.01.05 09:38:06 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία 

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη 

Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα 

Κωδικός ΝUTS 
Τηλέφωνο 

Φαξ 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) 
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Υπουργείο)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 
β) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας:  Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016, κατοπιν της υπ’ αριθ. σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.,Αναθετουσας Αρχης, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ΄ του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ειδικότερα προσκαλείται όπως υποβάλλει προσφορά στ

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Αναθέτουσας Αρχής  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΑ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96

ΑΘΗΝΑ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 115 27 

ΕΛΛΑΔΑ 
EL 30 

213 1520641
213 1520813

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο logistics.div@hellenicpolice.gr
για πληροφορίες Υπαρχιφύλακας ΠΟΪΡΙΑΖΗΣ Ιωάννης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  www.astynomia
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο www.astynomia.gr

Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (Υπουργείο) και ανήκει στον

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Δημόσια Τάξη & Ασφάλεια.

Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr. 

Χρηματοδότηση 

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016, κατοπιν της υπ’ αριθ. Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., επί του υπ’ αριθ. 8028/1/238-β΄ απο 10Αναθετουσας Αρχης, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ΄ του Ν. 4013/2011, 
θεί ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ειδικότερα προσκαλείται όπως υποβάλλει προσφορά στoν ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 

641 
0813 

logistics.div@hellenicpolice.gr 
Υπαρχιφύλακας ΠΟΪΡΙΑΖΗΣ Ιωάννης  

astynomia.gr 
www.astynomia.gr 

και ανήκει στον Δημόσιο Τομέα. 

Δημόσια Τάξη & Ασφάλεια. 

Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. 
ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 32 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4412/2016, κατοπιν της υπ’ αριθ. Δ78/2020 από 21-9-2020 β΄ απο 10-09-2020 αιτήματος της Αναθετουσας Αρχης, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ΄ του Ν. 4013/2011, 
θεί ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ειδικότερα ο οικονομικός φορέας  ν ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 103738 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

εντός προθεσμίας δεκαπέντε (1ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..  Χρηματοδότηση της σύμβασης:Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εΜηχανισμό Επείγουσας Βοήθειας με 100% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή εθνικούς πόρους),σύμφωνα με την υπ’ αριθ.(ABAC NUMBER: SI2.832691). 
Η ένταξη στο Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Σ.Α.Ε(Reinforcement of Eastern Greek Borders2020ΣΕ75020003. (ΑΔΑΜ : 20REQ007732195

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (CPV) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  (TEMAXIA) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  
Φ.Π.Α. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ  ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α., ΣΥΜΠ/ΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ Ε.Τ.Τ.) 

 Α΄ Τμήμα ΣτρώματαΑ΄ Τμήμα Στρώματα Β΄ Τμήμα Κουβέρτες Γ΄ Τμήμα Σεντόνια Δ΄ Τμήμα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ 
Βοήθειας Θεωρήσεις 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

(15) ημερών, προσμετρούμενων από την επομένη της ημερομηνίας 

Χρηματοδότηση της σύμβασης: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις % Ευρωπαϊκή Συμμετοχή (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος χρηματοδοτείται από σύμφωνα με την υπ’ αριθ. HOME/2019/ISFB/AG/EMAS/2019 Συμφωνία Επιχορήγησης 
Η ένταξη στο Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1633 (αριθ. πρωτ. 88827) από 26Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Σ.Α.Ε-750/2 της δράσης «Ενίσχυση Ανατολικών Συνόρων Borders / R.E.Gr.B)» (ΑΔΑ: ΨΞΒ846ΜΤΛΡ-9ΝΓ) με κωδικό ενάριθμο Έργου REQ007732195) 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης
Προμήθεια «Λευκών Ειδών», στο πλαίσιο της δράσης «προμήθεια εξοπλισμού για την Ενίσχυση Ανατολικών Ελληνικών Συνόρων»

Α΄ Τμήμα : Στρώματα Β΄ Τμήμα : Κουβέρτες Γ΄ Τμήμα : Σεντόνια Δ΄ Τμήμα: Μαξιλάρια 
Περιγράφονται στο Παράρτημα Ι τηςμε τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις

39143112-4 «Στρώματα39511100-8 «Κουβέρτες»39512100-5 «Σεντόνια»39516120-9 «Μαξιλάρια
 Α΄ Τμήμα Στρώματα (Τύπου 1) : 841 και  Στρώματα (Τύπου 2) : 2.362   Β΄ Τμήμα Κουβέρτες : 2.154    Γ΄ Τμήμα Σεντόνια : 1.040    Δ΄ Τμήμα Μαξιλάρια : 1.138    
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων.

Ο εκάστοτε ισχύων. 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία, είναι : #161.096,29(συμπ/νων κρατήσεων και δαπανών άνευ Φ.Π.Α.)ως αναλύεται ακολούθως :

Α΄ Τμήμα Στρώματα (Τύπου 1) : 45.441,12 €  ή Α΄ Τμήμα Στρώματα (Τύπου 2) : 72.383,87 €  ή 
Β΄ Τμήμα Κουβέρτες : 30.694,50 €  ή 14,25 € / τεμάχιο
Γ΄ Τμήμα Σεντόνια : 5.803,87 €  ή 5,58 € / τεμάχιο
Δ΄ Τμήμα Μαξιλάρια : 6.772,93 €   ή 5,95 € / τεμάχιο

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : ΣΑΕ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΈΡΓΟΥ : 2020ΣΕ75020003Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Μηχανισμό Επείγουσας Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISFΘεωρήσεις με 100% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή (μη συμπεριλαμβανομένου 

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 5 

προσμετρούμενων από την επομένη της ημερομηνίας 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το ) / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος χρηματοδοτείται από HOME/2019/ISFB/AG/EMAS/2019 Συμφωνία Επιχορήγησης 
από 26-8-2020 Απόφαση του Ενίσχυση Ανατολικών Συνόρων ) με κωδικό ενάριθμο Έργου 

Σύμβασης 
«Λευκών Ειδών», στο πλαίσιο της δράσης «προμήθεια  εξοπλισμού για την Ενίσχυση Ανατολικών Ελληνικών Συνόρων» 

    
της παρούσας, Απαιτήσεις». 

Στρώματα» 8 «Κουβέρτες» » Μαξιλάρια» 

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων. 

#161.096,29# €,  δαπανών άνευ Φ.Π.Α.),  ως αναλύεται ακολούθως : 
ή 54,03 € / τεμάχιο ή 30,64 € / τεμάχιο 
/ τεμάχιο 

τεμάχιο 
τεμάχιο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020 -750/2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΈΡΓΟΥ : 2020ΣΕ75020003 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την το Μηχανισμό Επείγουσας ISF) / Τομέας Σύνορα και με 100% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή (μη συμπεριλαμβανομένου 
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Φ.Π.Α., ο υπ’ αριθ. HOME/2019/ISFB/AG/EMAS/2019 Συμφωνία Επιχορήγησης 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  ΕΠΙ % 

Ενίσχυση Ανατολικών Ελληνικών Συνόρων 

 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων ΣυμβάΠρομηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, ως ισχύουν και ιδίως :

1. Τις διατάξεις : 
- Του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» 
- Των άρθρων 8 και επόμενων του Ν. 1599/1986 ταυτότητας και άλλες διατάξεις»
- Του άρθρου 6 «Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίαςτου Ν. 2452/1996 «Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις» (Α΄-283), ως ισχύει.
- Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Φ.Π.Α., ο οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρουςυπ’ αριθ. HOME/2019/ISFB/AG/EMAS/2019 Συμφωνία Επιχορήγησης (ABAC NUMBER: SI2.832691)
«Ενίσχυση Ανατολικών Συνόρων(Reinforcement of Eastern Greek Borders

Για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων για την Ενίσχυση Ανατολικών Ελληνικών Συνόρων ισχύουν οι κάτωθι κρατήσεις0,1554% Ανάλυση: 
0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων ΣυμβάΠρομηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων.

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει, φόρος εισοδήματος.
H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή έως και την 29-8-2021

Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας,με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις».
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας,με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις».
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας,με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις».
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας,με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις».

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής

Η ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης διεπεται απο την κειμενη νομοθεσια και τις κατ΄ εξουσιοδοτηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, ως ισχύουν και ιδίως : 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄-152), ως ισχύει. Των άρθρων 8 και επόμενων του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄-75), ως ισχύει. Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής ΑστυνομίαςΡύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 283), ως ισχύει. «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
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οποίος χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους),σύμφωνα με την υπ’ αριθ. HOME/2019/ISFB/AG/EMAS/2019 Συμφωνία Επιχορήγησης (ABAC NUMBER: SI2.832691). 
Ενίσχυση Ανατολικών Συνόρων Borders / R.E.Gr.B)» 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων για την ισχύουν οι κάτωθι κρατήσεις: 

0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ 
0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων. 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει, φόρος εισοδήματος. 
H διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και  21. 

Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, Απαιτήσεις». 
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, Απαιτήσεις». 
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, Απαιτήσεις». 
Όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, Απαιτήσεις». 

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

διεπεται απο την κειμενη νομοθεσια και τις κατ΄ εξουσιοδοτηση 

152), ως ισχύει.  πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 

«Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-45), ως ισχύει. 

21PROC007978402 2021-01-05



 

 

Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

- Του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»
- Του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 άλλες διατάξεις» (Α΄-266), ως ισχύει.
- Των άρθρων 41, 54 και 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»που κυρωθηκε με το αρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄
- Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄-112) ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»τροποποιήθηκε και ισχύει. 
- Των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4146/2013 Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»
- Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/20107). 
- Του άρθρου 5 του Ν. 4155/2013 «διατάξεις» (Α’-120), ως ισχύει. 
- Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013
- Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 
- Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 4250/2014 Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέαλοιπές ρυθμίσεις» (Α΄-74), ως ισχύει.
- Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.  4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄
- Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’
- Του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις
- Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 
- Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικόαποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.»
- Του Ν. 4456/2017 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
- Του Ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τουΥπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» 
- Του Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
- Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων»(Α΄-213), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄-41), ως ισχύει. «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄-248), ως ισχύει.Του άρθρου 19 του Ν. 3193/2003 «Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 266), ως ισχύει. «Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»που κυρωθηκε με το αρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98), ως ισχύει. Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 112) ως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
Των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄-90).   «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/20
Του άρθρου 5 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄-167), ως ισχύει. «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ι ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄-73), ως ισχύει. Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄74), ως ισχύει. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.  4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄- 85), ως ισχύει. «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’-143), ως ισχύει. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιοτροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄-265),  ως ισχύει.«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες )» (Α΄ -147), ως ισχύει. «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (Α΄-240). «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ - 24). «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» (Α΄-52) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό  έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»«Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων»), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου 
248), ως ισχύει. εις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και 

«Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», 
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α΄-204), ως 
«Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄-
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ι ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄- 161) και 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του 

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, ως ισχύει.  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 

ς Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν. 
ισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου 

(ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του 
«Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (A΄-127). «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων» 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

- Του Π.Δ. 82/2011 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» ( Α΄-198), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»
- Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»ως ισχύει. 
- Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- Του Π.Δ. 131/2016 «Σύσταση Διεύθυνσης ΕλέγΔιεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» (A΄
- Του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Α΄
- Του Π.Δ. 62/2019 «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου ΠροστΠυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων.»101). 
- Του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων
- Του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄-121).  2. Τις αποφάσεις: 
- Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»
- Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)» (Β΄-1276), ως ισχύει.
- Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)»
- Υπ’ αριθ. 8000/20/45/119-δ΄ απο 07Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ.11 εδαφ.
- Υπ’ αριθ. 134453 από 23-12-2015 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 2857). 
- Υπ’ αριθ. 2015 (ΦΕΚ3522/19.09.2019) Διαχείρισης και Ελέγχου των εθ(ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ισχύει.  
- Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./4/28-θ' από 19του Υπουργείου Εσωτερικών “Εξουσιοδότηση Υπογραφήκαι Επιτελικού Σχεδιασμού» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, ΕκκαθΔαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και στους Προϊσταμένους των Τμηματων της ιδιας Διευθυνσης” (Β΄
- Υπ’ αριθ. 1191 από 14-03-2017 των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφλοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»969), ως ισχύει.   
- Υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»(Β΄-1924), ως ισχύει. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών ως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-281), ως ισχύει.«Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ - 145), ως ισχύει.«Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) – Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής νσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού» (A΄-235),«Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης (Α΄-64), ως ισχύει. «Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων.»

Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υπ’ αριθ. 2/51557/0026 από 10-9-2001 του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»Υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368 από 25-09-2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ«Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 1276), ως ισχύει. Υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632 από 03-02-2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (Β΄-266), ως ισχύει.΄ απο 07-09-2015 με τίτλο ‘Διάρθρωση της Υπηρεσίας ΔιαχείρισηςΕυρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)’ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του άρθρου 9 παρ.11 εδαφ. γ΄ του Ν.4332/2015(Β΄ 1880), ως ισχυει.2015 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Φ
αριθ. 2015 (ΦΕΚ3522/19.09.2019) του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για το Σύστημα θνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014

θ' από 19-12-2016 του Γεν. Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών “Εξουσιοδότηση Υπογραφής «Με εντολή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, ΕκκαθΔαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και στους Προϊσταμένους των Τμηματων της ιδιας Διευθυνσης” (Β΄-4130), ως ισχύει. 2017 των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)»
05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 8 

«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών 
281), ως ισχύει. «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄-34), 

145), ως ισχύει. χου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής 235), ως ισχύει. «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης 
ασίας του Πολίτη, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και ρύθμιση λοιπών θεμάτων.» (Α’ -

Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α-119). «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

«Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (B΄-1209), ως ισχύει. 2002 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
2011 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους 266), ως ισχύει. Διάρθρωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης ’ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής γ΄ του Ν.4332/2015(Β΄ 1880), ως ισχυει. 2015 των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – οικονομικών Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση Φ.Ε.Κ. 2573/Β/2014)́»  (B΄-

ύ Προστασίας του Πολίτη για το Σύστημα νικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», ως 
2016 του Γεν. Διευθυντή Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού ς «Με εντολή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και στους Προϊσταμένους των 

2017 των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης υγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147)» ( Β΄-
2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

- Υπ’ αριθ. 57654 από 22-05-2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικο(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
- Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/4/679 από 06Πολίτη, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στ
- Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./1/2/485 από 14αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα»
- Υπ’ αριθ. 8028/1/191-β΄ από 06Προστασίας του Πολίτη «Σύσταση Συμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτουισχύει. 
- Yπ’ αριθ. 1633 (αριθ. πρωτ. 88827) από 26Επενδύσεων, περί ένταξης στη Σ.Α.Εκωδικό ενάριθμο Έργου 2020ΣΕ75020003
- Υπ’ αριθ. SI2.832691 Χορήγησης Επιδότησηςof Eastern Greek Borders / R.E.Gr
- Υπ’ αριθ. 2182485 από 06-10-2020 του Προϊστάμενου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ορθή επανάληψη «Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής έρευνας αγοράς,προδιαγραφών  και αξιολόγησης προσφορώνΑνατολικών Ελληνικών Συνόρων.)»
- Υπ’ αριθ. 180335/20/2270787 από 16Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για τη Δράση (ΑΔΑ: 6ΕΟΧ46ΜΤΛΒ-Β7Ε).  3. Τα έγγραφα: 
- Το υπ’ αριθ. 1588/20/559061 από 13Συνόρων / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας- Υπ’ αριθ. 8028/1/238-β΄ από 10Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη παροχή σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτεδημοσίευση προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασηςασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της χώραςκαι 32Α  του Ν.4412/2016. - Υπ’ αριθ. Δ78/2020  από 21-9-2020β από 10-9-2020 αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, οπως ισχυει, για τη προσφυγη στη διαδικασια με διαχωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της χώραςπερ. γ του Ν.4412/2016, λόγω συνδρομής των προς τούτο τ- Το υπ’ αριθ. 23884-β’ από 11διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της 3εξοπλισμού και μέσων –(κλινοσκεπάσματα- Το υπ’ αριθ. 23884-δ’ από 16διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της εξοπλισμού και μέσων –(σεντόνια - Το υπ’ αριθ. 23884-ε’ από 16διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της εξοπλισμού και μέσων –(μαξιλάρια - Το υπ’ αριθ. 23882-γ’ από 25διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της 3εξοπλισμού και μέσων –(στρώματα διαφόρων τύπων (τύπος 1 & τύπος 2)) .- Υπ’ αριθ. EMAS/2020/4-ε΄ απο 04Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), που αφορά στη (μη) διατύπωση γνώμης επί υποβληθέντος προς έγκριση σχεδίου Απόφασης έτερης προμήθειας 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β΄-1781), ως ισχύει. Υπ’ αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/4/679 από 06-08-2019 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη».Υπ’ αριθ. Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./1/2/485 από 14-04-2020 του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄-1362), ως ισχύει.  από 06-06-2020 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου «Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπής Προμηθειών και Σύναψης ΔημοσίωνΣυμβάσεων Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2020», (ΑΔΑ:ΩΝΥ046ΜΤΛΒ
π’ αριθ. 1633 (αριθ. πρωτ. 88827) από 26-8-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και στη Σ.Α.Ε-750/2 (ΑΔΑ: ΨΞΒ846ΜΤΛΡ-9ΝΓ, ΑΔΑΜ: κωδικό ενάριθμο Έργου 2020ΣΕ75020003.  Χορήγησης Επιδότησης της Δράσης «Ενίσχυση Ανατολικών Συνόρων (Gr.B)». 2020 του Προϊστάμενου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και συγκρότηση επιτροπής έρευνας αγοράς,λόγησης προσφορών που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την Ενίσχυση των Ανατολικών Ελληνικών Συνόρων.)» (ΑΔΑ: ΩΥΖΧ46ΜΤΛΒ-ΒΣΕ). Υπ’ αριθ. 180335/20/2270787 από 16-10-2020 του Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «εχνικών Προσφορών για τη Δράση Ενίσχυση Ανατολικών Ελληνικών Συνόρων»

1588/20/559061 από 13-3-2020 Αίτημα Χρηματοδότησης της Συνόρων / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ007731693). 
από 10-09-2020 αίτημα της Δ/νσης Προμηθειών / Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη παροχή σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτεδημοσίευση προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ 

2020 σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., επί του υπ’ αριθ. αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, οπως ισχυει, για τη προσφυγη στη διαδικασια με διαχωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσομένων υπό του Νόμου προϋποθέσεων.
β’ από 11-11-2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της 3ης Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού (κλινοσκεπάσματα-(κουβέρτες) - Λευκά Είδη). 

16-11-2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της 3ης Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού (σεντόνια –Λευκά Είδη). 
16-11-2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της 3ης Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού (μαξιλάρια – Λευκά Είδη). 

γ’ από 25-11-2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο διαβιβάσθηκαν τα πρακτικά της 3ης Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού (στρώματα διαφόρων τύπων (τύπος 1 & τύπος 2)) . 
ε΄ απο 04-12-2020 της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), που αφορά στη (μη) διατύπωση γνώμης επί υποβληθέντος προς έγκριση έτερης προμήθειας της ίδιας δράσης. 
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2017 του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων ύ Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων  2019 του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του ο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη». 2020 του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε 
2020 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Συγκρότηση Επιτροπής Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων , (ΑΔΑ:ΩΝΥ046ΜΤΛΒ-ΛΗΩ), ως 

2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 9ΝΓ, ΑΔΑΜ: 20REQ007732195), με 
Ενίσχυση Ανατολικών Συνόρων (Reinforcement 

2020 του Προϊστάμενου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και συγκρότηση επιτροπής έρευνας αγοράς, κατάρτισης τεχνικών που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την Ενίσχυση των 
του Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Συγκρότηση η Ανατολικών Ελληνικών Συνόρων» 

Αίτημα Χρηματοδότησης της Διεύθυνσης Προστασίας 
αίτημα της Δ/νσης Προμηθειών / Γ.Δ.ΟΥ.Ε.Σ. προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τη παροχή σύμφωνης γνώμης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ 

σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., επί του υπ’ αριθ. 8028 / 1 / 238 – αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ΄ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011, οπως ισχυει, για τη προσφυγη στη διαδικασια με διαπραγμάτευση προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 παρ. 2 ασσομένων υπό του Νόμου προϋποθέσεων.  
2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού 
2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού 
2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού 
2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού 

020 της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.), που αφορά στη (μη) διατύπωση γνώμης επί υποβληθέντος προς έγκριση 
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- Το υπ’ αριθ. 23884-θ’ από 09διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων - Το υπ’ αριθ. 23884-ι’ από 09διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων - Το υπ’ αριθ. 23884-ια’ από 09διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων - Το υπ’ αριθ. 23884-ιβ’ από 21διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων - Το υπ’ αριθ. 23884-ιγ’ από 21διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων    
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 

 Ειδικότερα, η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυαπύλης www.promitheus.gov.gr, την (καταληκτική χρονική στιγμή υποβολής προσφορών)  
1.6 Δημοσιότητα 
Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δεν απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η παρούσα Απόφαση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντοςΜητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ Το πλήρες κείμενο της παρούσας ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Αριθμό: 103738.  Η παρούσα καταχωρείται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (www.astynomia.gr στην διαδρομή :  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

θ’ από 09-12-2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3ης Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων –(κουβέρτες – Λευκά Είδη). 
ι’ από 09-12-2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3ης Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων –(σεντόνια– Λευκά Είδη). 
ια’ από 09-12-2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3ης Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων –(μαξιλάρια – Λευκά Είδη). 
ιβ’ από 21-12-2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3ης Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την εξοπλισμού και μέσων –(στρώματα τύπου 1 & 2– Λευκά Είδη).
γ’ από 21-12-2020 του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο διαβιβάσθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία φακέλου (πρακτικά)  3ης Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και μέσων –( κουβέρτες – Λευκά Είδη). 

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ειδικότερα, η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυα, την 05-01-2021 έως και την 20-01-2021, ημέρα Τετάρτη(καταληκτική χρονική στιγμή υποβολής προσφορών)  

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρήθηκεΜητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) την 05-01-2021 . 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Απόφασης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheusσύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε 

στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (στην διαδρομή : Οδηγός του Πολίτη → Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

05-01-2021 
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Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την 
ροϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την 

ϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την 
ϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την Λευκά Είδη). 

του κ. Προϊσταμένου Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ., με το οποίο Επιτροπής Έρευνας Αγοράς για την  

Ειδικότερα, η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 

καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

νδιαφέροντος καταχωρείται promitheus.gov.gr, όπου η σχετική έλαβε Συστημικό Αύξοντα 

στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί →  2021.  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20-01-2021 & ΩΡΑ :14:00΄ 
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 1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι :
α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσσυμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 
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Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι : 
α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

τα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.  
γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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α) Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και ης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Η τήρηση των εν βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

γ) Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σ
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1  Έγγραφα της Σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας Απόφασης αναπόσπαστο μέρος αυτής, είναι τα ακόλουθα : -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ -  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV΄ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολήπλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσπροσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκριν11-01-2021 και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.goδιευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζοντα
Τα εν λόγω αιτήματα, εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως, θα απαντώνται, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των τρόπο από τον οριζόμενο, δεν θα εξετάζονται. Ουδείς υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στ
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4  Γλώσσα 
Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Τα έγγραφα της παρούσας Απόφασης - Πρόσκλησης με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ,αναπόσπαστο μέρος αυτής, είναι τα ακόλουθα :  ΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΄ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή τους, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Επροσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότεροκαι απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό παραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζοντα
Τα εν λόγω αιτήματα, εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως, θα απαντώνται, το αργότερο πριν από τη λήξη της προθεσμίας, που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών ή με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο, δεν θα εξετάζονται. Ουδείς υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 

μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία ροσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα
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ησης με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV που αποτελούν 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και , εκτελούνται με τη χρήση της εων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι 

το αργότερο έως την Δευτέρα και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της . Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό παραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Τα εν λόγω αιτήματα, εφόσον έχουν υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως, θα απαντώνται, το αργότερο πριν από τη λήξη της προθεσμίας, που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

ανωτέρω προθεσμιών ή με διαφορετικό τρόπο από τον οριζόμενο, δεν θα εξετάζονται. Ουδείς υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί, σε οποιαδήποτε πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του 

μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

ελληνική γλώσσα. 
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσαστην ελληνική γλώσσα.  
Κάθε μορφής επικοινωνία με την γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφουιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη Οικονομικού Χώρου ή στα κράτηδικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο ΠαΔανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότεκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν καττον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερολήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης. 
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα 
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 
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και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
 χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά,
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο
έγγραφο.  

ι τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα ελληνική γλώσσα. 

ης παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματαιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτωσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αρθρου που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού στα κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το ύν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο ΠαΔανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότεκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω ζ) τους όρους ότι:  αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα κδε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής Διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης.  
Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
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και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 μετάφρασή τους στην ελληνική 
εθνικής νομοθεσίας είτε από 

έγγραφο. 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο χωρίς να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 
, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά περιπτωσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του αρθρου μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο  και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα μηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
της παρούσας. 

επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, έχουν αποκλειστικά οι οικονομικοί φορείς στους οποίουςΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχήςμε την περιπτωση γ΄ της παραγραφου 2 του αρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και δυναμει των διαταξεων  του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, η διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης εξαιρείτεφαρμογης του αρθρου 72 παραγραφος 1 περιπτωση α΄ του Ν. 4412/2016, περι της καταθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασηςοικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :  
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οεγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώντης 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςΣυμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εοικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςΙουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του ΕυρωπαΣυμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ εθνικη νομοθεσια με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςτης 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία μ
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Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, οι οικονομικοί φορείς στους οποίους απευθύνεται η παρούσα Απόφαση
 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης, σύμφωνα με την περιπτωση γ΄ της παραγραφου 2 του αρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και δυναμει των διαταξεων  του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, η διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης εξαιρείτεφαρμογης του αρθρου 72 παραγραφος 1 περιπτωση α΄ του Ν. 4412/2016, περι της καταθεσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
ι σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του ο300 της 11.11.2008 σ.42),  
δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο ε
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

κρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνικη νομοθεσια με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, απευθύνεται η παρούσα Απόφαση-Πρόσκληση 

λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης, σύμφωνα με την περιπτωση γ΄ της παραγραφου 2 του αρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και δυναμει των διαταξεων  του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, η διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης εξαιρείται της υποχρεωτικής εφαρμογης του αρθρου 72 παραγραφος 1 περιπτωση α΄ του Ν. 4412/2016, περι της καταθεσης 

 (διαγωνισμό),  προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
ι σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

κρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 ε το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υΔιευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγουμένων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έαμετάκλητη απόφαση. 
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή τηνομοθεσία ή / και   
β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει τηαφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  Οι υποχρεώσεις των περ. α’  και β’ δεν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμκατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή / και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεχαρακτηριζονται, συμφωνα με την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίτου Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδηλωτη εργασια, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο δυο (2) διενεργηθεντες ελεγχους. Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, οικονομικός φορέας που βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/ 2016, ως ισχύει, 
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

ριπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγουμένων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) ή κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή τη

όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική Οι υποχρεώσεις των περ. α’  και β’ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν θεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμκατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε κού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεχαρακτηριζονται, συμφωνα με την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδηλωτη εργασια, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο δυο (2) διενεργηθεντες ελεγχους. Οι υπο αα΄ και ββ΄ κυρωσεις πρεπει να εχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, οικονομικός φορέας που βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/ 2016, 
εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 15 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά  στους 

ποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

ριπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγουμένων εδαφίων αφορά 

περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί τη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ν εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν θεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε κού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηριζονται, συμφωνα με την υπουργικη αποφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄-266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) μου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδηλωτη εργασια, οι οποιες προκυπτουν αθροιστικα απο δυο (2) διενεργηθεντες ελεγχους. Οι υπο αα΄ αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, οικονομικός 

Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/ 2016, 
εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα καταστάσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τ
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α έως απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας διαδικασίας σύναψης της παρούσας παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτ
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας παραγράφους 2.2.3.1,  2.2.3.2. περ. ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδλόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης παρούσας οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει απμε τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. 
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμβασης
 
Κριτήρια Επιλογής 
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το συμβατικό αντικείμενο. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκείναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περιπτωση οικονομικων φορεων εγκατεστημενων σε κρατος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συπολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγΒιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τελευταία τριετία (2017, 2018 και 2019) ύψουςαξίας (προ Φ.Π.Α.). Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίπρέπει να διαθέτει τον αντίστοιχο ετήσιο κύκλο εργασιών για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 2.2.3.3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α έως β) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτ
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 2.2.3.2. περ. γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός κάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης παρούσας Σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει απμε τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 

φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα Σύμβασης. 

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το συμβατικό αντικείμενο. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του τος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περιπτωση οικονομικων φορεων εγκατεστημενων σε κρατος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συπολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγΒιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την  τελευταία τριετία (2017, 2018 και 2019) ύψους ίσου ή μεγαλύτερου με το 1/3 της συνολικήςΕάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίπρέπει να διαθέτει τον αντίστοιχο ετήσιο κύκλο εργασιών για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.
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ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των ) της παραγράφου 2.2.3.3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας α μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της , όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει είξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός κάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν . Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά 

Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 
φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το συμβατικό αντικείμενο. Οι ατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του τος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περιπτωση οικονομικων φορεων εγκατεστημενων σε κρατος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι  ιδίως στο 

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης έσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την  ίσου ή μεγαλύτερου με το 1/3 της συνολικής εκτιμώμενης Εάν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, θα πρέπει να διαθέτει τον αντίστοιχο ετήσιο κύκλο εργασιών για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του.  
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2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) ως ορίζονται στην παρούσα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τούς αναγκαίους πόρους, στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τηοικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση θα αναθέσει τμήμα της Σύμβασημορφή υπεργολαβίας, χωρίς να στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου,παράγραφό 4.4.3 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λπαραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σεΈνωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν αναθέσει τη Σύμβαση, διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της 
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλοντααποδεικτικά τα οποία αποτελούν φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.λογω υπευθυνη δηλωση της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, του προσφέροντος οικονομικού φορέα, παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακ
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ως ορίζονται στην παρούσα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα ς αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσηςστην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λοικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασηςάρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων την παράγραφό 2.2.6 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.5), όπως έχουν δηλωθεί από πλευράς των άλλων φορέων.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση θα αναθέσει τμήμα της Σύμβασημορφή υπεργολαβίας, χωρίς να στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου,της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λ2.2.3 της παρούσας.  
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 , 2.2.3.3.. 

νομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή, που έχει αναθέσει τη Σύμβαση, διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης
Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, συμφωνα με τις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε , εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.λογω υπευθυνη δηλωση της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, του προσφέροντος οικονομικού φορέα, συντάσσεται και υπογράφεται ψηφιακά  για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών μέσων.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
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Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ως ορίζονται στην παρούσα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα ς σχετικής δέσμευσης των φορέων 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την ύμβασης στις περιπτώσεις του 
αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ), όπως έχουν δηλωθεί από πλευράς των άλλων φορέων. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση θα αναθέσει τμήμα της Σύμβασης τη μορφή υπεργολαβίας, χωρίς να στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου, σύμφωνα με την της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 

νομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή, που έχει αναθέσει τη Σύμβαση, διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

πρόσκλησης. 
ι, συμφωνα με τις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικα τα , μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή , εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. Η εν λογω υπευθυνη δηλωση της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, του  μετά την κοινοποίηση της αποδεικτικών μέσων. 

21PROC007978402 2021-01-05



 

 

Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσαπριν από την υποβολή τους,  
 οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυειαφορούν την παρούσα παράγραφο, εφόσον έχουν συνταχθεί και υπογραφεί ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησηςυπογραφής τους καθώς επίσης δεν απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή.

 
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73:
α) Για την παράγραφο 2.2.3.1, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου έγγραφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, εκδοθέν έως τρεις (3) μήνεςπληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέπρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 
β) Για τις παραγράφους 2.2.3.2 περιπτώσεις Αρχή του οικείου κράτους - Επισημαίνεται ότι, τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότηταςαντίστοιχα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής του οικείοκαλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς
γ) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωσηυπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τουεισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσων. 
δ) Για την παράγραφο 2.2.3.2 Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης τΜέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημηπιστοποιητικού. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, παρούσας  πρόσκλησης  για την υποβολή των 
ε) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωσηστην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει), αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75)λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
στ) Για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωσηοικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά το οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
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ις που αναφέρονται στην παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες  
της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυειαφορούν την παρούσα παράγραφο, εφόσον έχουν συνταχθεί και υπογραφεί ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016) μετά τηπρόσκλησης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους καθώς επίσης δεν απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73:
, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώουελλείψει αυτού, ισοδύναμου έγγραφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέπρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 
περιπτώσεις α΄ και β΄, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια  μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.  πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότηταςαντίστοιχα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας θα πρέπει να και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς.  

περίπτωση α΄, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του, όσον αφορά στην καταβολή φόρεισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
2.2.3.2 περίπτωση γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικόΠρογραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, μετά για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

περίπτωση α΄ (ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει), υπεύθυνη δήλωσηαρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, μετά την κοινοποίηση της της παρούσας πρόσκλησηςυποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών μέσων. 
περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή του μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τουςοικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
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, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες 
της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, που αφορούν την παρούσα παράγραφο, εφόσον έχουν συνταχθεί και υπογραφεί ψηφιακά από τον νόμιμο του Ν. 4412/2016) μετά την . Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους καθώς επίσης δεν απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή. 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3, οι προσφέροντες ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73: 
όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου έγγραφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα 
που εκδίδονται από την αρμόδια μέλους ή χώρας, που είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.  πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή τα μέλους ή χώρας θα πρέπει να 

πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται επιπλέον της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, μετά την κοινοποίηση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών 
πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε ης προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), οπως εκαστοτε ισχυει, του δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά μετά την κοινοποίηση της δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών μέσων.  

(ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του , όπως εκάστοτε ισχύει του προσφέροντος οικονομικού φορέα. Η εν ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο παρούσας πρόσκλησης για την 
που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή του χρόνο υποβολής τους. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
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δραστηριοτήτων αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας εμφανίζεται στο taxisnet.  
Παράλληλα, συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσηόπως εκάστοτε ισχύει του προσφέροντος οικονομικού φορέα, της υποβαλλόμενης καρτέλας, πραγματοποιήθηκε μετά την κοινοποίηση εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, μτων δικαιολογητικών κατακύρωσης 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 2.2.3.1, 2.2.3.2 περιπτώσεις α΄ και περ. β΄ του αρθρου 73 του Ν. 4412/2016), το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ένορκη βεβαίωση, συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της,χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση (της παρ. 4 του αρ.8 του Ν.1599/1986) του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτοχώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, πρόσκλησης.  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράπερίπτωση β΄ και γ΄ της παραγράφου επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e
 B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου επαγγελματικής δραστηριότητας), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώουτριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκη εμπορικου μητρωου του Παραρτηματος XI του Προσαρτηματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποιο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την  υποβολή της, ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση τοδικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση Σύμβασης. 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντ
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουνβάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υτου. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
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δραστηριοτήτων αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης»,
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει του προσφέροντος οικονομικού φορέα, με την οποία δηλώνει ότι η εκτύπωση της υποβαλλόμενης καρτέλας, πραγματοποιήθηκε μετά την κοινοποίηση της παρούσας εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησηςτων δικαιολογητικών κατακύρωσης – αποδεικτικών μέσων. 

μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και β΄ και 2.2.3.3 περιπτωση β΄ (παραγραφοι 1, 2  περ. α΄ και β΄ και παρ. 4 περ. β΄ του αρθρου 73 του Ν. 4412/2016), το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή της, ή, στα κράτη χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση (της παρ. 4 του αρ.8 του Ν.1599/1986) του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, συνταχθείσα μετά την 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού η εμπορικου μητρωου του Παραρτηματος XI του Προσαρτηματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποιο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση ώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την  υποβολή της, ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται η δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τους απαιτούμενους ισολογισμούς. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υτου. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
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δραστηριοτήτων αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής α Μητρώου / Επιχείρησης», όπως αυτή 
της παρ. 4 του αρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), με την οποία δηλώνει ότι η εκτύπωση της παρούσας  πρόσκλησης. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, από τον νόμιμο πρόσκλησης για την υποβολή 

μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους και 2.2.3.3 περιπτωση β΄ (παραγραφοι 1, 2  περ. α΄ και β΄ και παρ. 4 περ. β΄ του αρθρου 73 του Ν. 4412/2016), το εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση (της παρ. 4 του αρ.8 του Ν.1599/1986) του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της συνταχθείσα μετά την κοινοποίηση παρούσας  
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στις . Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό / του κράτους εγκατάστασης, εκδοθέν έως εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος ομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού η εμπορικου μητρωου του Παραρτηματος XI του Προσαρτηματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με το οποιο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση ώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση συνταχθείσα έως τρεις (3) μήνες πριν από την  υποβολή της, ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες υ ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται η δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή ικού Υλικού. 

Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι απαιτούμενους ισολογισμούς. Εάν ο οικονομικός φορέας, για προαναφερόμενα δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
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εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικουπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των κατκατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος Προσαρτηματος Α΄ του Ν. 4412/2016, πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτ
Οι οικονομικοί φορείς, που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγουςυποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωσηειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του 
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης    
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, ταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

εύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που ονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος . 4412/2016, ως ισχύει, μπορούν να προσκομίζουν στις πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια Αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγουςυποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωσηειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του N. 4412/2016, ως ισχύει.  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 6 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράτιμής, ήτοι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
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εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε νομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, ταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι αστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που ονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του μπορούν να προσκομίζουν στις Αναθέτουσες Αρχές ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον ει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, τον σκοπό αυτό. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται ανά Τμήμα, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται παρούσας, με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφέςκάθε Τμήματος.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στηείδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα μ4412/2016, ως ισχύει, ιδίως στα Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/19-05-2017 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τηάρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016, ως ισχύειΜετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους Προσφορά - Οικονομική Προσφορά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικάτης κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
Από τον προσφέροντα σημαίνονταιτης προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήραΝ.4412/2016, ως ισχύει. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στσχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρσχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονταπροσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
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Περιεχόμενο Προσφορών 
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά Τμήμα, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται «Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις», για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. στα άρθρα 36 και 37 και την υπ’ αριθ. 56902/215 από 19Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ : Β΄-1924/02-06-2017)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι ελληνικοί οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα Ν. 4412/2016, ως ισχύει, και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους έναν (1) φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, η τεχνική και η οικονομική προσφοράτης κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματοςεμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος. Στην συνέχεια το σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
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Οι προσφορές υποβάλλονται ανά Τμήμα, με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό ν προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η ε τα αναφερόμενα στον Ν. υπ’ αριθ. 56902/215 από 19-05-2017 από Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 2017). 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος )» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ν διαδικασία εγγραφής του 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η Αναθέτουσα θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις 

με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, η σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας . Στην συνέχεια το Σύστημα παράγει τα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του 

21PROC007978402 2021-01-05



 

 

Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου αντίθετη περίπτωση το Σύστημα το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
Εάν η οικονομική προσφορά δεν της, ισχύουν τα οριζόμενα της παραγράφου 2.4.3
2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.1.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολήδικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο,να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξει''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.4250/14. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα Φ.Ε.Κ., τα τεχνικά φυλλάδια και όσα πυποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχείαορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική ΠροσφοράΚατακύρωσης».  
2.4.3.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Hπροδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο Προδιαγραφών” του Παραρτήματος Ι της προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές τμήμα της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (και σε ποσοστό επί τοις % του συνόλου του έργου), καθώς επίσης και τους υπεργολάβους που προτείνει.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 
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παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 
Εάν η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να αποτυπωθεί στο σύνολό της στο Σύστημα, για την υποβολή α οριζόμενα της παραγράφου 2.4.3. & του Παραρτήματος IIΙ της Παρούσας.

οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με ενα στην παράγραφο 2.4.2.1. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείωνπροσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).  

σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα Φ.Ε.Κ., τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειτε και σε απλη φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την  

«Τεχνική Προσφορά – Οικονομική προσφορά 
H Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο του Παραρτήματος Ι της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της Σύμβασης υπό τη , θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές τμήμα της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (και σε ποσοστό επί τοις % του συνόλου του έργου), ς επίσης και τους υπεργολάβους που προτείνει. 
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(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 
μπορεί να αποτυπωθεί στο σύνολό της στο Σύστημα, για την υποβολή Ι της Παρούσας. 

οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

των ως άνω στοιχείων και από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/99 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική ροβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 

Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά διαταξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) ειτε και σε απλη φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή , όταν αυτό απαιτείται για την 

Οικονομική προσφορά – Δικαιολογητικά 
θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεύχος Τεχνικών , περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες αμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της Σύμβασης υπό τη , θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές τμήμα της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (και σε ποσοστό επί τοις % του συνόλου του έργου), 
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Ο οικονομικός φορέας, εφόσον στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέωναπαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρούσας, στους οποίους θα στηριχτεί  και την στήριξη που θα λάβει από αυτούς.
2.4.3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑαντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdfπερίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του παραγομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
Επισημαίνεται ότι, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα τπροσφοράς σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.δαπανών, για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδώνπροβλέπεται από το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας
Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας, υποχρεούται , επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάψει σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης -  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο με τιμές, άνευ και με Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και λοιπών δαπανώνυπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στο οποίο θα αναλύει την τιμή προσφοράς του. 
Επισημαίνεται ότι, η συνολική αξίασυμπεριλαμβανόμενων κρατήσεων και δαπανών, θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή που θα καταχωρηθεί στην γραμμή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τιμές : 
- Η τιμή δίνεται, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών.  
- Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 
- Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ως ορίστηκαν στην παρούσα και σε κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νφόρου εισοδήματος. 
- Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Για τη διαμόρφωση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς βάσει τιμής θα ληφθεί υπ’ όψιν η τιμή της προσφοράς προ Φ.Π.Α., περιλαμβανομένων των κρατήσεων και οποιονδήποτε δαπανών για την παράδοση των ειδώνπροδιαγραφές», αν και όπως προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση Ενδιαφέροντος . 
Επισημαίνεται ότι, η συνολική προσφερόμενη τιμή άνευ Φ.Π.Α., περιλαμβανοκρατήσεων και κάθε είδους δαπανώνάνευ Φ.Π.Α., διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως μη 

 Ως απαράδεκτες, θα απορρίπτονται
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016,  γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας και τον σχετικό πίνακα και    δ) θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να τα παρέχουν.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 
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στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να καλύψει την απαιτούμενη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της παρούσας, θα δηλώσει τους οικονομικούς φορείς στηριχτεί  και την στήριξη που θα λάβει από αυτούς.   
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος. Στην συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του γομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το 

Επισημαίνεται ότι, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, θα συμπληρωθεί χωρίς Φ.Π.Α.), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών, για την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης και με τον τρόπο που νικών προδιαγραφών της παρούσας.  
Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας, υποχρεούται , επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάψει σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο με τιμές, άνευ και με ριλαμβανομένων κρατήσεων και λοιπών δαπανών σε μορφή αρχείο .υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στο οποίο θα αναλύει την τιμή προσφοράς του. 

συνολική αξία του ανωτέρω Πίνακα Οικονομικής Προσφοράςσυμπεριλαμβανόμενων κρατήσεων και δαπανών, θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή που θα καταχωρηθεί στην γραμμή του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η τιμή δίνεται, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 
ε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ως ορίστηκαν στην κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη ν
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Για τη διαμόρφωση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς βάσει τιμής θα ληφθεί προσφοράς προ Φ.Π.Α., περιλαμβανομένων των κρατήσεων και οποιονδήποτε δαπανών για την παράδοση των ειδών στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι «», αν και όπως προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση 
Επισημαίνεται ότι, η συνολική προσφερόμενη τιμή άνευ Φ.Π.Α., περιλαμβανοκαι κάθε είδους δαπανών, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α., διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας και τον σχετικό πίνακα και  θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να τα παρέχουν.
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, προκειμένου να καλύψει την θα δηλώσει τους οικονομικούς φορείς 
συντάσσεται συμπληρώνοντας την Στην συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό , το οποίο υπογράφεται ψηφιακά από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και του γομένου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράξει εκ νέου το 

ου Συστήματος, θα συμπληρωθεί η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους στον τόπο παράδοσης και με τον τρόπο που 
Επιπρόσθετα, ο οικονομικός φορέας, υποχρεούται , επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάψει σύμφωνα με το  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο με τιμές, άνευ και με σε μορφή αρχείο .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στο οποίο θα αναλύει την τιμή προσφοράς του.  

Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, άνευ Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανόμενων κρατήσεων και δαπανών, θα πρέπει να ταυτίζεται με την τιμή που θα 

Η τιμή δίνεται, σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε 
ε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, ως ορίστηκαν στην κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Για τη διαμόρφωση της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς βάσει τιμής θα ληφθεί προσφοράς προ Φ.Π.Α., περιλαμβανομένων των κρατήσεων και οποιονδήποτε στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι «Τεχνικές », αν και όπως προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση – Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Επισημαίνεται ότι, η συνολική προσφερόμενη τιμή άνευ Φ.Π.Α., περιλαμβανομένων των υπέρ τρίτων , δεν θα πρέπει να ξεπερνά τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης όπως καθορίζεται στο κεφάλαιο 1.3 της 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί δε υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές [άρθρο 88 απαιτηθούν από τους οικονομικούς φορείς εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν.(Α΄-147).  
Οι προσφέροντες στην οικονομική τους προσφορά επισυνάπτουν δήλωση, υπό μορφή αρχείου .ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής, που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1, με τον οποίο επιθυμούν νΣύμβαση.  Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δηλώσει στην οικονομική προσφορά του ότι επιθυμεί τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι του ποσοστού 50%, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές ποσοστό αυτής. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν δηλώσει στην οικονομική του προσφορά τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής, εφόσον του ανατεθεί η Σύμβαση, θα πληρωθεί με εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας του τμήματος/των τμημάτων της προμήθειας για τα οποία τουμετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του/τους.
 
2.4.3.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3πλήρωση των σχετικών κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4Πρόσκλησης, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και περιΑν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψειςαυτά που υποβλήθηκαν και ο οικονομικός φορέας υποβάλλει, αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικώνπαρατείνει την προθεσμία υποβολής τωδικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
Επισημαίνεται ότι, το ανωτέρω αίτημα υποβάλλεται Προσφορά – Οικονομική προσφορά νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.
Αίτημα που θα υποβάλλεται, χωρίς ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου ή χωρίς έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικεκπρόθεσμα ή εκτός του ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», θα 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικων κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων η αιτησεων συμμετοχης κατ΄ εφαρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουμενων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμούημερομηνίας υποβολής προσφορών).προβλεπόμενο, απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, , κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα αρχική διάρκεια, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 97 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονταπερίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές [άρθρο 88 του Ν. 4412/2016, ως ισχυει (Α΄απαιτηθούν από τους οικονομικούς φορείς εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν.
Οι προσφέροντες στην οικονομική τους προσφορά επισυνάπτουν δήλωση, υπό μορφή αρχείου .ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής, που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1, με τον οποίο επιθυμούν να γίνει η πληρωμή τους σε περίπτωση που τους ανατεθεί η 
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δηλώσει στην οικονομική προσφορά του ότι επιθυμεί τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι του ποσοστού 50%, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές ποσοστό αυτής. Σε ίπτωση που ο συμμετέχων δεν δηλώσει στην οικονομική του προσφορά τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής, εφόσον του ανατεθεί η Σύμβαση, θα πληρωθεί με εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας του τμήματος/των τμημάτων της προμήθειας για τα οποία τουμετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή του/τους. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :   
Ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3πλήρωση των σχετικών κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.5 Πρόσκλησης, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και περιγράφονται στην παράγραφο Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψειςο οικονομικός φορέας υποβάλλει, αίτημα αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικώνπαρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

αίτημα υποβάλλεται εντός του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου Οικονομική προσφορά – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» ψηφιακά κπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 
Αίτημα που θα υποβάλλεται, χωρίς ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου ή χωρίς έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικεκτός του ηλεκτρονικού φακέλου «Τεχνική Προσφορά – θα απορρίπτεται. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση λογητικων κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων η αιτησεων συμμετοχης κατ΄ εφαρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουμενων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (ήτοι, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών). Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, , κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβαρχική διάρκεια, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 97 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ς ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 
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Ν. 4412/2016, ως ισχυει (Α΄-147)], θα απαιτηθούν από τους οικονομικούς φορείς εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 88 Ν. 4412/2016, ως ισχύει 
Οι προσφέροντες στην οικονομική τους προσφορά επισυνάπτουν δήλωση, υπό μορφή αρχείου .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένη, περιέχουσα έναν από τους δύο τρόπους πληρωμής, που περιγράφονται στην α γίνει η πληρωμή τους σε περίπτωση που τους ανατεθεί η 
Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δηλώσει στην οικονομική προσφορά του ότι επιθυμεί τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι του ποσοστού 50%, θα πρέπει να δηλώσει το ακριβές ποσοστό αυτής. Σε ίπτωση που ο συμμετέχων δεν δηλώσει στην οικονομική του προσφορά τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής, εφόσον του ανατεθεί η Σύμβαση, θα πληρωθεί με εξόφληση του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής αξίας του τμήματος/των τμημάτων της προμήθειας για τα οποία του ανατέθηκε η Σύμβαση, 

Ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και την 2.2.5 της παρούσας Απόφασης - Πρόσκλησης, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις γράφονται στην παράγραφο 2.2.7.1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης ή υπάρχουν ελλείψεις σε  προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή ν δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
εντός του ενιαίου ηλεκτρονικού φακέλου «Τεχνική ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον 

Αίτημα που θα υποβάλλεται, χωρίς ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου ή χωρίς έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή   Οικονομική προσφορά – 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση λογητικων κατα τη διαδικασια αξιολογησης των προσφορων η αιτησεων συμμετοχης κατ΄ εφαρμογη της διαταξης του αρθρου 79 παραγραφος 5 εδαφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουμενων των 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 365 (ήτοι, από την επόμενη της καταληκτικής Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 97 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα ι, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ς ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί 
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παράταση της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφοράς είτε όχι.   Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις παποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενπροσφορά – Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόραποσαφήνιση και την συμπλήρωσή τη
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 3.1.2 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης.
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παράταση της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, εφόσον η εση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφοράς είτε όχι.   Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις παποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
Λόγοι απόρριψης προσφορών 

με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική προΚατακύρωσης»,  3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),
οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2. της παρούσης

ια την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, 
οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης.
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παράταση της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της, εφόσον η εση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφοράς είτε όχι.   Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και «Τεχνική προσφορά – Οικονομική  3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 
οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση θωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την . της παρούσης, 

ια την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης ή σύμφωνα με την παράγραφο 

η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, ως εξής: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του ενιαίου φακέλου Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,υποβολής προσφορών και περί ώρα 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα : α) Αποσφράγιση προσφορών. εντύπων) φακέλων «Τεχνική προσφορά αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίασχετικό πρακτικό. Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται.    β) Έλεγχος τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών Οι αρμόδιες επιτροπές ελέγχουν και αξιολογούν, ως προς την  τις υποβληθέντες τεχνικές προσφορέςπαρούσας.  τις  υποβληθέντες οικονομικές προσφορέςπαρούσας.  τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 2.4.3.3 της παρούσας.  Οι αρμόδιες επιτροπές, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης Οικονομική προσφορά – Δικαιολογητικά γνωμοδοτούν προς το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, για την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση της σύμβασης ή τη ματαίωση της διαδικασίας.   Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλέςφορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησπερίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.Η αναθέτουσα αρχή κατά την αξιολόγηση των προσφορών, μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή αποτελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης όλων των ανωτέρω στοιχείων «Οικονομική Προσφορά», «Δικαιολογητικά ανάδοχο, μαζί με όλα τα πρακτικά ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.3.  
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
αξιολόγηση προσφορών  

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής των φακέλων των προσφορών, ως εξής: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του ενιαίου φακέλου «Τεχνική Προσφορά –», την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και περί ώρα 10:00΄. 
 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

 Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των (ηλεκτρονικών και «Τεχνική προσφορά – Οικονομική προσφορά – Δικαιολογητικά αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίασχετικό πρακτικό. Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται.   
Έλεγχος τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών Οι αρμόδιες επιτροπές ελέγχουν και αξιολογούν, ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητα, τα ακόλουθα:

τεχνικές προσφορές που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 
οικονομικές προσφορές που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 
δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 

με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλουΔικαιολογητικά Κατακύρωσης», συντάσσουν σχετικά πρακτικά με τα οποία γνωμοδοτούν προς το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, για την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση της σύμβασης ή τη ματαίωση της 
ασυνήθιστα χαμηλές, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή κατά την αξιολόγηση των προσφορών, μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μία (ενιαία) Απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα τελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης όλων των ανωτέρω στοιχείων μική Προσφορά», «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»), η οποία (απόφαση) κοινοποιείται μαζί με όλα τα πρακτικά ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, μέσω » του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
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Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
– Οικονομική Προσφορά – την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 

Παραλαβή των προσφορών και αποσφράγιση των (ηλεκτρονικών και Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» από τη αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό. Οι προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται.    
Έλεγχος τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης. πληρότητα και τη νομιμότητα, τα ακόλουθα: 

που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.3.1 της 
που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.3.2 της 

που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 
του φακέλου «Τεχνική προσφορά – σχετικά πρακτικά με τα οποία γνωμοδοτούν προς το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, για την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, για την κατακύρωση του αποτελέσματος και την ανάθεση της σύμβασης ή τη ματαίωση της 

, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής η της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
Η αναθέτουσα αρχή κατά την αξιολόγηση των προσφορών, μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

, με την οποία επικυρώνονται τα τελέσματα του ελέγχου και αξιολόγησης όλων των ανωτέρω στοιχείων («Τεχνική Προσφορά», η οποία (απόφαση) κοινοποιείται στον μέσω της λειτουργικότητας 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
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3.2 Κατακύρωση - σύναψη Σύμβασης
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, την απόφαση κατακύρωσηςαντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 105 
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την την επόμενη παράγραφο 3.3.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 καιβ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη ΣύμβασηΗ Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή ττου προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή τ
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει ττεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 103 και 105 του Ν. 4412/2016.
3.3 Προδικαστικές Προσφυγές 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολτου. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι : 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β)  δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,  
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά της παρούσαςπάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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σύναψη Σύμβασης 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, την απόφαση κατακύρωσηςαντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως ισχύει. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 και ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται, και  κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης ροδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη ΣύμβασηΗ Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή τωντου προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή των συμφωνητικών έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τα ως άνω κηρύσσεται έκπτωτος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 103 και 105 του Ν. 4412/2016.

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να οσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολτου. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της  

έκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν οποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  
άσκηση προσφυγής κατά της παρούσας, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
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ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στον 
προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της Σύμβασης σύμφωνα με 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 

κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης ροδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη Σύμβαση. ων συμφωνητικών, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
α ως άνω συμφωνητικά μέσα στην 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 103 και 105 του Ν. 4412/2016. 

ανατεθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να οσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
έκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν 
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα 

υτής τεκμαίρεται μετά την 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλPortable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολπροσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016, εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016, ισχύει.  
Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας της
• κοινοποιει την προσφυγη σε καθε ενδιαφερομενο τριτο συμφωνα με τα προβλεπομενα στην περ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016π.δ. 39/2017. 
• διαβιβαζει στην Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπομενα στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016του π.δ. 39/2017. 
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτπροσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π.. 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίοβοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη » και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλPortable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολπροσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της ροσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016, εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.   
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016, 
Η Αναθέτουσα Αρχή, μέσω της λειτουργίας της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας

οινοποιει την προσφυγη σε καθε ενδιαφερομενο τριτο συμφωνα με τα προβλεπομενα στην περ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 του 
διαβιβαζει στην Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπομενα στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλομένων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την , η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της παρούσας ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτ

οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες ση της Α.Ε.Π.Π. και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη » και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο 
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της ροσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της , κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Κατ’ υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν 
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016, ως 

Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 
οινοποιει την προσφυγη σε καθε ενδιαφερομενο τριτο συμφωνα με τα προβλεπομενα στην περ. α΄ του και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 του 

διαβιβαζει στην Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπομενα στην περ. β΄ και την περ. α΄ της παρ. 1 του αρθρου 9 
βασιμότητας των προβαλλομένων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την , η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της 
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά 
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. υ δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες ση της Α.Ε.Π.Π. και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης 
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστκατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
3.4 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλ
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αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστκατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

ηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. 
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

ηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016. 

ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1  Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, 
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, ως ισχύει το ύψος της οποίας ανέρχεται συμβατικής αξίας αυτής, προ Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου νααναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τους αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων των συμβάσεων, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμηπαράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι όροι τηςπαρούσας, οι όροι του συμφωνητικού εγγράφου της σύμβασης
4.3 Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού κΈνωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης κααρμοδιότητάς τους.  
4.3.2. Η συγκεκριμένη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, οπότε επιπλέον του όρου της παρ. 4.4.1. περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των πάρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση 
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ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, ως ισχύει το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό συμβατικής αξίας αυτής, προ Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τους αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική γύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων των συμβάσεων, όπως αυτή 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της Διακήρυξης, που θα καλύπτει του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμηπαράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
ύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι όροι της, οι όροι του συμφωνητικού εγγράφου της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Όροι εκτέλεσης της Σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης κα
Η συγκεκριμένη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, οπότε επιπλέον του όρου της παρ. 4.4.1. περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των πάρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση 
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καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο σε ποσοστό 5% επί της συνολικής και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τους αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική γύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α..  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων των συμβάσεων, όπως αυτή 
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής σύμφωνα με το της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την 

εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και 

ύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, οι όροι της και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του αι εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
Η συγκεκριμένη σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, οπότε επιπλέον του όρου της παρ. 4.4.1. περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση 
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των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωναριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του
 

4.3.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου ΑσύλουΕσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας. 
 
4.4 Υπεργολαβία  
4.4.1 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει από υπεργολάβους δεν αίρει αναδόχου.  
4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδετης παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου ντου άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απαπαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β’2016, ως ισχύει, καθώς και σχετικής προέγκρισης από την Υπεύθυνη Αρχή της αιτιολόγησης της αναγκαιότητας τροποποίησης και η επάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 8 και την παρ. 3 του άρθρου 46 της ΥΑ 2015/19-09-2019 (Β’ 3522).

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Εσωτερικής 

νάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει από υπεργολάβους δεν αίρει 
ύμβασης, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, ύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο ν οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση στοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

κατά τη διάρκειά της  
ύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ως ότησης της Επιτροπής της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/σχετικής προέγκρισης από την Υπεύθυνη Αρχή της αιτιολόγησης της αναγκαιότητας τροποποίησης και η επάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 8 και την παρ. 3 του άρθρου 46 2019 (Β’ 3522). 
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των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και ητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής Μέτρων Ενημέρωσης και Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Εσωτερικής 

νάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
ύμβασης, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι , εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, ύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο ν οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της ύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση στοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον   

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, ικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.7.1 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) α μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 
οκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 

να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ως της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/ σχετικής προέγκρισης από την Υπεύθυνη Αρχή της αιτιολόγησης της αναγκαιότητας τροποποίησης και η επάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 8 και την παρ. 3 του άρθρου 46 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης
4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει ,που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις πουαναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης,
γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης 
μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις

ύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης
ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις πουαναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, 
η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις: 
ύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, 

ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού την κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολήςάρθρο 72§1 περ. δ του Ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Οι υποψπρομηθευτές δηλώνουν ακριβώς το ποσοστό επί τοις % της προκαταβολής που επιθυμούν να λάβουν

Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, δεν δηλωθεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα στην οικονομική του προσφορά ο επιθυμητός (από τους προαναφερόμενους) τρόποςεπιλέγεται από αυτόν ο α) «Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών».
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό δμέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών (όχι προγενέστερα), τα σχετικά δικαιολογητικά-παραστατικά πληρωμήςστην Δ/νση Προμηθειών/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.
Επισημαίνεται ότι, η υποβολή τοπρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετάδικαιολογητικών που προβλέπονται από ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερώνπληρωμής από τον προμηθευτή στην Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαραγραφο Ζ.5 της Παραγραφου Ζ΄ «Προσαρμογη της ελληνικης νομοθεσιας στην οδηγια 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την κασυναλλαγές» του Ν.4152/2013 και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών.
Η πληρωμή θα γίνεται από τον υπεύθυνο λογΠροστασίας του Πολίτη, με απευθείας μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε πίστωση ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του προμηθευτή, στο ακέραιο χωρίς κρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 134453 από 23-12-2015 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από Μηχανισμό Επείγουσας Βοήθειας του με 100% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή εθνικούς πόρους), σύμφωνα με την υπ’ αριθ.(ABAC NUMBER: SI2.832691). 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, με εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του Ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική αβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Οι υποψακριβώς το ποσοστό επί τοις % της προκαταβολής που επιθυμούν να λάβουν
Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, δεν δηλωθεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα στην οικονομική του προσφορά ο επιθυμητός (από τους προαναφερόμενους) τρόπος πληρωμής, τεκμαίρεται ότι Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών».
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζομένου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση πρωτοριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών (όχι προγενέστερα), τα σχετικά παραστατικά πληρωμής που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412στην Δ/νση Προμηθειών/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ..  
Επισημαίνεται ότι, η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών πληρωμής από τον προμηθευτή στην Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαραγραφο Ζ.5 της Παραγραφου Ζ΄ «Προσαρμογη της ελληνικης νομοθεσιας στην οδηγια 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν.4152/2013 και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών. 
Η πληρωμή θα γίνεται από τον υπεύθυνο λογαριασμού της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με απευθείας μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε πίστωση ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του προμηθευτή, στο ακέραιο χωρίς κρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της 2015 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις με 100% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος χρηματοδοτείται από σύμφωνα με την υπ’ αριθ. HOME/2019/ISFB/AG/EMAS/2019 Συμφωνία Επιχορήγησης 
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της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, με εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του Ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική αβή των υλικών είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Οι υποψήφιοι ακριβώς το ποσοστό επί τοις % της προκαταβολής που επιθυμούν να λάβουν. 
Σε περίπτωση που, παρά τα ανωτέρω, δεν δηλωθεί από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα στην οικονομική πληρωμής, τεκμαίρεται ότι Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών». 

. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της ιάστημα υπολογιζομένου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών (όχι προγενέστερα), τα σχετικά που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016, 

υ τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του 
την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 και 5 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

από την κατάθεση των δικαιολογητικών πληρωμής από τον προμηθευτή στην Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαραγραφο Ζ.5 της Παραγραφου Ζ΄ «Προσαρμογη της ελληνικης νομοθεσιας στην οδηγια 2011/7 της ταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν.4152/2013 και στην υπ’ αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού 
αριασμού της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με απευθείας μεταφορά του δικαιούμενου ποσού σε πίστωση ατομικού λογαριασμού καταθέσεων του προμηθευτή, στο ακέραιο χωρίς κρατήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της 2015 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από τον ) / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος χρηματοδοτείται από HOME/2019/ISFB/AG/EMAS/2019 Συμφωνία Επιχορήγησης 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Η ένταξη στο Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1633 (αριθ. πρωτ. 88827) από 26Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Σ.Α.Ε(Reinforcement of Eastern Greek Borders2020ΣΕ75020003. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α α) 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
β) 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
γ) 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίδιαδικασία κρατήσεων. 

      Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει, φόρος εισοδήματος.  
5.1.3. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμέΙδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά, αφού  προηγηθεί η έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή και η σύμφωνη γνώμη της Υπεύθυνης Αρχής.
5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα ε
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν προσέλθει να υπογράπρόκληση, δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 105, 206 και 213
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν : 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις :
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.  

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

ένταξη στο Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1633 (αριθ. πρωτ. 88827) από 26Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Σ.Α.Ε-750/2 της δράσης «Ενίσχυση Ανατολικών Συνόρων Borders / R.E.Gr.B)» (ΑΔΑ: ΨΞΒ846ΜΤΛΡ-9ΝΓ) με κωδικό ενάριθμο Έργου 

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
2% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει, 
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό , επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμέΙδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά, αφού  προηγηθεί η έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή και η σύμφωνη γνώμη της Υπεύθυνης Αρχής. 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία πουδεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 206 και 213 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.  

 
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις : 
ης εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την αι μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 34 

ένταξη στο Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1633 (αριθ. πρωτ. 88827) από 26-8-2020 Απόφαση του Ενίσχυση Ανατολικών Συνόρων 9ΝΓ) με κωδικό ενάριθμο Έργου 

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την ακόλουθες κρατήσεις:  
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 

0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% 
2% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία επιβαρύνεται με Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.Επισημαίνεται ότι, η κράτηση υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών θα τεθεί σε ισχύ ζονται ο τρόπος, ο χρόνος και η 

Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ως ισχύει, 
Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό , επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά, αφού  προηγηθεί η έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή και η 

Ποινικές ρήτρες  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, ψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 

που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη Σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την αι μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Επιπλέον δύναται να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, αποκλεισμός του προμηθευτή από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών ποπαραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηαντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υκάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση καεγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
5.2.3.  Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος,οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στοειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  
Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας κατά των αποφάσεων που επιβαλλουν σε βαρος του κυρωσεις κατ΄ εφαρμογη των αρθρων εφαρμογή των συμβατικών όρων ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,προβλεπομενου στις περιπτωσεις β΄ και δ΄ της παραγραφου 11 του αρθρου 221 οργανου, εντος προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλκατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4 Δικαστική Επίλυση διαφορών  
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή  παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ήεπιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Επιπλέον δύναται να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, αποκλεισμός του προμηθευτή από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών ποπαραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωσηαντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

νάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υκάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση καεγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασηςΕπιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα άρθρο 74. (5.2.1.). 
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας κατά των αποφάσεων που επιβαλλουν σε βαρος του κυρωσεις κατ΄ εφαρμογη των αρθρων 218, 219εφαρμογή των συμβατικών όρων ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπομενου στις περιπτωσεις β΄ και δ΄ της παραγραφου 11 του αρθρου 221 οργανου, εντος προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ι οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
Δικαστική Επίλυση διαφορών   

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή  παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ήεπιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 
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Επιπλέον δύναται να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, αποκλεισμός του προμηθευτή από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  
παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

νάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

ται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
Ο ανάδοχος μπορεί να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας κατά των αποφάσεων που 218, 219 και 220, καθως και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπομενου στις περιπτωσεις β΄ και δ΄ της παραγραφου 11 του αρθρου 221 οργανου, εντος προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. ης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ι οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή  παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 
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εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείπροσφεύγων ή ο ενάγων. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας της παραγράφου 5.3, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας της παραγράφου 5.3, διαφορετικά η προσφυγή . Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.  
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εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην ων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο ενάγων. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας της παραγράφου 5.3, διαφορετικά η προσφυγή . Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση Αρχή. Η ανωτέρω Υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων τυποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
6.2  Χρόνος παράδοσης  
6.2.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει Παράρτημα Ι «Τεχνικές Προδιαγραφές
6.2.2.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412016. 
6.2.3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 
6.2.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιευποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
6.2.5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβαπροσκομίστηκε. 
6.2.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα4412/2016. 
6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
6.3.1. H παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης δευτεροβαθμιες, που συγκροτουνται κατ΄ως ισχύει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι «Προδιαγραφές- Απαιτήσεις». 
6.3.2.  Κατά την διαδικασία παραλαβής των προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, της παρούσης.
6.3.3.  Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
6.3.4. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
6.3.5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει, κατά περίπτωση, τo σχετικό πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών προμήθειας. Στον προαναφερόμενο χρόνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα ανήκουν στην φορέα (Αναθέτουσα Αρχή), μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής, διενεργείται από την πηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων των συμβάσεων και στυποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στον χρόνο που ορίζεται στοΠροδιαγραφές-Απαιτήσεις» της παρούσας.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην βάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 441
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ι της παρούσης και

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
του αντικειμένου της σύμβασης γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβαθμιες, που συγκροτουνται κατ΄ εφαρμογή της παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι «

Κατά την διαδικασία παραλαβής των αντικειμένων της σύμβασης διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, της παρούσης. 
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει, σχετικό πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών προμήθειας. Στον προαναφερόμενο χρόνυπολογίζεται το χρονικό διάστημα σε περίπτωση αποστολής δειγμάτων για έλεγχο από όργανα που δεν ανήκουν στην φορέα (Αναθέτουσα Αρχή), μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην 
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διενεργείται από την Αναθέτουσα πηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της .  

στον χρόνο που ορίζεται στο 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην βάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/ 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

ί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται σης σε εκτέλεση της οποίας 

στο παράρτημα Ι της παρούσης και στo άρθροo 206  του Ν. 

επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και εφαρμογή της παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα Ι «Τεχνικές 
διενεργούνται οι έλεγχοι που 

προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει πρωτόκολλα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει, σχετικό πρωτόκολλο σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης των ειδών προμήθειας. Στον προαναφερόμενο χρόνο δεν δειγμάτων για έλεγχο από όργανα που δεν ανήκουν στην φορέα (Αναθέτουσα Αρχή), μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην 
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αρμόδια Επιτροπή. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη τοπραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρθεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την Σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβαπό την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη Σύμβαση επρωτοκόλλων. 
6.3.6. Τα είδη προμήθειας που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δύνανται να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Προμηθευτή. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέοσε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.  
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή  εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσηβεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβης μπορει να ζητησει εγγραφως εξεταση κατ΄ εφεσηανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχυει. Το αποτελεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελεσματα της κατ΄ εφεση εξετασης.
6.3.7. Τα είδη προμήθειας, θα τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλαπό την ως άνω αρμόδια Επιτροπή.
6.4 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόναντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με τηαπορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 
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αρμόδια Επιτροπή. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα ιμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.  
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την Σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβαπό την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη Σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

Τα είδη προμήθειας που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δύνανται να α επανεξέταση σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Προμηθευτή. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέοσε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 208 
Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, άν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή  εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσηβεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβης μπορει να ζητησει εγγραφως εξεταση κατ΄ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελεσματα της κατ΄ εφεση εξετασης. 

Τα είδη προμήθειας, θα τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μετά την οριστική παραλαβή τους από την ως άνω αρμόδια Επιτροπή. 
Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.ά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με τηαπορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 
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υ σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και μοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την Σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από λέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

Τα είδη προμήθειας που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, βάσει των ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, δύνανται να α επανεξέταση σε δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Προμηθευτή. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 208 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, άν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή  εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές των οικείων αντιδειγμάτων, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, ως έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

ευση μετά την οριστική παραλαβή τους 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 
ου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν ά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται 
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να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν  από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμπροθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα  ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  6.4.4. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότησηοργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να κατακαλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.  

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν  από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα  ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότησηοργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 39 

να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την μία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν  από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται βατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα  ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις 
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την θέσει χρηματική εγγύηση που να 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές
  

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 

1.ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Κάλυψη αναγκών 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Τα στρώματα αποτελούνται από την υφασμάτινη θήκη (στρωματοθήκη) και το εσωτερικό γέμισμα αυτών, το οποίο θα είναι από αφρώδες πλαστικό της κατηγορίας πολυουρεθάνης.
Η θήκη έχει πλευρικά άνοιγμα ικανού μήκους, ώστε να μπαφρώδες πλαστικό. Το άνοιγμα αυτό να κλείνει σε όλο το μήκος του σε τρία σημεία με αυτοκόλλητη ταινία τύπου Velcro με  μήκος 15 cm περίπου.
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
α. Υφασμάτινη θήκη 
 H υφασματοθήκη να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό, με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που εμφαίνονται στο κατωτέρω πίνακα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Συνθετικές υφαντικές ίνες 
Βάρος (gr/m2)                     :      200
Αντοχή στη διάρρηξη (kPa)   
pH                                      :      4 –
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο στους 40

i) Μήκος    ±3 ii) Πλάτος   ±3 
Ο χρωματισμός του υφάσματος να είναι σε σκούρες αποχρώσεις π.χ. γκρί, καφέ, χακί κλπ.
β. Αφρώδες πλαστικό 
Αυτό να είναι από ένα ολόσωμο τεμάχιο ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, από ομοιόμορφο αφρώδες πλαστικό της κατηγορίας πολυουρεθάνης. Να έχει μεγάλη ελαστιστην αφή και να μην προκαλεί ευαισθητοποίηση από αυτούς που το χρησιμοποιούν. Οι επιφάνειές τους να είναι λείες και επίπεδες. Το αφρώδες πλαστικό να έχει πυκνότητα 29
4. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
α. Εσωτερικού στρωμάτων: Το αφρώδες πλαστικό πρέπει να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις.

Μήκος 190 ± 1 
Πλάτος   70 ± 1 
Πάχος   8 ± 0.3 

β. Θήκη στρωμάτων:  
Οι διαστάσεις αυτής, πρέπει να είναι ανάλογες προς τις διαστάσεις του εσωτερικού υλικού των στρωμάτων. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας. 
Τα στρώματα αποτελούνται από την υφασμάτινη θήκη (στρωματοθήκη) και το εσωτερικό γέμισμα αυτών, το οποίο θα είναι από αφρώδες πλαστικό της κατηγορίας πολυουρεθάνης.

Η θήκη έχει πλευρικά άνοιγμα ικανού μήκους, ώστε να μπορεί να εξέρχεται με ευχέρεια το εντός αυτής αφρώδες πλαστικό. Το άνοιγμα αυτό να κλείνει σε όλο το μήκος του σε τρία σημεία με αυτοκόλλητη ταινία περίπου. 

να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό, με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που εμφαίνονται στο κατωτέρω πίνακα: 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κανονισμός Αρ. 1007/2001 ΕΚ
:      200 ΕΝ ISO  12127

kPa)   :      400 ΕΝ ISO  13938
– 7,5                       ISO 3071 

Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο στους 40οC : ΕΝ ISO  3759 
ISO 6330 
ISO 5077 

Ο χρωματισμός του υφάσματος να είναι σε σκούρες αποχρώσεις π.χ. γκρί, καφέ, χακί κλπ.

Αυτό να είναι από ένα ολόσωμο τεμάχιο ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, από ομοιόμορφο αφρώδες πλαστικό της κατηγορίας πολυουρεθάνης. Να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία, να είναι δε απαλό στην αφή και να μην προκαλεί ευαισθητοποίηση από αυτούς που το χρησιμοποιούν. Οι επιφάνειές τους να Το αφρώδες πλαστικό να έχει πυκνότητα 29-31 χιλ/μα ανά Μ

Το αφρώδες πλαστικό πρέπει να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις.
 CM 

± 1 CM  
± 0.3 CM 

Οι διαστάσεις αυτής, πρέπει να είναι ανάλογες προς τις διαστάσεις του εσωτερικού υλικού των 

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 40 

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

Τα στρώματα αποτελούνται από την υφασμάτινη θήκη (στρωματοθήκη) και το εσωτερικό γέμισμα αυτών, το οποίο θα είναι από αφρώδες πλαστικό της κατηγορίας πολυουρεθάνης. 
ορεί να εξέρχεται με ευχέρεια το εντός αυτής αφρώδες πλαστικό. Το άνοιγμα αυτό να κλείνει σε όλο το μήκος του σε τρία σημεία με αυτοκόλλητη ταινία 

να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό, με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Κανονισμός Αρ. 1007/2001 ΕΚ 
ISO  12127 

13938-1 

 

Ο χρωματισμός του υφάσματος να είναι σε σκούρες αποχρώσεις π.χ. γκρί, καφέ, χακί κλπ. 

Αυτό να είναι από ένα ολόσωμο τεμάχιο ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, από ομοιόμορφο αφρώδες κότητα και ευκαμψία, να είναι δε απαλό στην αφή και να μην προκαλεί ευαισθητοποίηση από αυτούς που το χρησιμοποιούν. Οι επιφάνειές τους να 31 χιλ/μα ανά Μ3. 

Το αφρώδες πλαστικό πρέπει να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις. 

Οι διαστάσεις αυτής, πρέπει να είναι ανάλογες προς τις διαστάσεις του εσωτερικού υλικού των 
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5. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η κατασκευή της θήκης πρέπει να είναι επιμελημένη.από την οποία εξέρχεται το πλαστικό στρώμα, το ύφασμα είναι ενισχυμένο και με άλλο τεμάχιο υφάσματος εσωτερικά και με διπλή ή τριπλή γα
6. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα ελέγχονται τα εξής: 
α.  Η καλή κατασκευή των στρωμάτων :
i.  εάν υπάρχει το άνοιγμα και γίνεται από αυτό εύκολα εισαγωγή και εξαγωγήπλαστικού υλικού στη θήκη ii. εάν υπάρχει αυτοκόλλητη ταινία τύπου iii.  η καλή προσαρμογή της θήκης πάνω στο αφρώδες πλαστικό. β.  Το αφρώδες πλαστικό ελέγχεται εάν είναι λείο, εύκαμπτο, απαλό κ.λ.π.
γ.  Οι διαστάσεις του αφρώδους υλικού που 
7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η Επιτροπή Παραλαβής θα λάβει τυχαία ένα (1) δείγμα, το οποίο θα αποστείλει γιαεργαστηριακό έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.4412/2016.
8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κάθε στρώμα τυλίσσεται με κατάλληλο διαφανές νάυλον.
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
i. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τους Επιτροπή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος.
ii.  Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δαυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά τη παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται και τα αυπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
10. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΕλληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα
 ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Νο 325

 1. Βάρος εις γραμ./Μ2 
 2. Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ. 
 3. Αντοχή Κρόκης εις χλγρμ. 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Η κατασκευή της θήκης πρέπει να είναι επιμελημένη. Στα σημεία όπου τελειώνει το άνοιγμα της σχισμής από την οποία εξέρχεται το πλαστικό στρώμα, το ύφασμα είναι ενισχυμένο και με άλλο τεμάχιο υφάσματος εσωτερικά και με διπλή ή τριπλή γαζωτική ραφή. 
 

Διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα 
α.  Η καλή κατασκευή των στρωμάτων : 

εάν υπάρχει το άνοιγμα και γίνεται από αυτό εύκολα εισαγωγή και εξαγωγή
εάν υπάρχει αυτοκόλλητη ταινία τύπου Velcro η καλή προσαρμογή της θήκης πάνω στο αφρώδες πλαστικό. 

β.  Το αφρώδες πλαστικό ελέγχεται εάν είναι λείο, εύκαμπτο, απαλό κ.λ.π. 
γ.  Οι διαστάσεις του αφρώδους υλικού που πρέπει να είναι ίδιες με αυτές των τεχνικών προδιαγραφών.

Η Επιτροπή Παραλαβής θα λάβει τυχαία ένα (1) δείγμα, το οποίο θα αποστείλει γιακατά τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.4412/2016. 

Κάθε στρώμα τυλίσσεται με κατάλληλο διαφανές νάυλον. 
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αρμόδια Επιτροπή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος. 

Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της R.E.A.Ch. 
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά να προσκομίσουν, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 – R.E.A.C.H) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δαυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά τη παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται και τα αζωχρώματα. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, Εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα-Αχαρνών-Αττικής). 
ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Νο 325

ΒΑΜΒΑΞ 100% 
(Υγρ. 8,5%) 

325 
95 ISO 13934
70 
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Στα σημεία όπου τελειώνει το άνοιγμα της σχισμής από την οποία εξέρχεται το πλαστικό στρώμα, το ύφασμα είναι ενισχυμένο και με άλλο τεμάχιο 

Διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα 

εάν υπάρχει το άνοιγμα και γίνεται από αυτό εύκολα εισαγωγή και εξαγωγή του αφρώδους 

πρέπει να είναι ίδιες με αυτές των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η Επιτροπή Παραλαβής θα λάβει τυχαία ένα (1) δείγμα, το οποίο θα αποστείλει για χημικό – 

. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών αναλυτικά ώστε η Αρμόδια 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά να προσκομίσουν, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα H. (Registration, Evaluation ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά τη παραγωγή ζωχρώματα. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 
ραφή της σύμβασης, στις αποθήκες της 

ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Νο 325 

ISO 3801 
ISO 13934-1 
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 4. Επιμήκυνσις Στήμονος εις χιλ..
 5. Επιμήκυνσις Κρόκης εις χιλ.. 
6. Πυκνότης Στήμονος  Κλωστές/εκατ.
 7. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές/εκατ.
 8. Συστολή Στήμονος επί % 
 9. Συστολή Κρόκης επί % 
10. Φυτικαί Ουσίαι επί % 
11. Λιπαραί Ουσίαι επί %  
12.Απώλεια δι’ εκπλύσεως επί %
13.Ϋφανσις 
14.Τίτλος Νήματος (στήμονος) 
15.Τίτλος Νήματος )(κρόκης) 
16. Σταθερότης Χρωματισμού 
     Α) Εις το Ύδωρ 
     Β) Εις την τριβήν 
     Γ) Εις τον ιδρώτα 
     δ) Εις την ξηράν κάθαρσιν (υπερχλωροθυλένιον) 
     ε) Εις των Σάπωνα 
στ) Εις την Έντονη Πλύσιν   
Ζ) Εις το χλώριον 
17. Βάμβαξ 

 
-ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο ύφασμα να γίνει επεξεργασία προσυστολής.
 
 
 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

4. Επιμήκυνσις Στήμονος εις χιλ.. - 
- 

6. Πυκνότης Στήμονος  Κλωστές/εκατ. 18 ISO 7211
7. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές/εκατ. 13 

1,5% EN 26330 & EN 25077 ( washing machine and line dry)1,5% 
- 
- 

12.Απώλεια δι’ εκπλύσεως επί % 2% 
Απλή 1/1 
Ν.Ε.12/2 Καρντέ ISO 7211
Ν.Ε.10/2 Καρντέ 

 
3-4 
3-4 ISO 105

- ISO 105
δ) Εις την ξηράν κάθαρσιν - 

3-4 
5 

3-4 ISO 105
Αρίστης ποιότητος, καλά εκκοκισμένος, απαλλαγμένος ξένων ουσιών, ομοειδής, λεπτός, μακρόϊνος. 

 

Στο ύφασμα να γίνει επεξεργασία προσυστολής. 
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ISO 7211-2 

EN 26330 & EN 25077 ( washing machine and line dry)-40oC 
 
 
 
 

ISO 7211 
 

ISO 7211-5 

 
 

ISO 105-X12 
ISO 105-Ε04 

 
 
 

ISO 105-N03 
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ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 2  ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 
1.ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Τα στρώματα αποτελούνται από την υφασμάτινη θήκη (στρωματοθήκη) και του εσωτερικού γεμίσματος αυτών, το οποίο θα είναι από πλαστική ύλη λεπτοπορώδης της κατηγορίας πολυουρεθάνης. 
Η θήκη έχει πλευρικά άνοιγμα ικανού μήκους, ώστε να μπορεί να εξέρχεται με εαφρώδες πλαστικό. Το άνοιγμα αυτό να κλείνει με φερμουάρ.
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
α. Υφασμάτινη θήκη 
Το είδος και η ποιότητα της υφασματοθήκης, να είναι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική προδιαγραφή. 
Ο χρωματισμός του υφάσματος να είναι σκούρο χακί ή 
Β. Αφρώδες πλαστικό 
Αυτό να είναι από ένα ολόσωμο τεμάχιο ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, από ομοιόμορφο αφρώδες πλαστικό της κατηγορίας πολυουρεθάνης. Να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία, να είναιστην αφή και να μην προκαλεί ευαισθητοποίηση από αυτούς που το χρησιμοποιούν. είναι λείες και επίπεδες. 
4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το αφρώδες πλαστικό να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:
α. Πυκνότητα 29-31 χιλ/μα ανά Μ
β. Απώλεια ύψους με σταθερή παραμόρφωση (REFLECTION) μέχρι 5% το μέγιστο, αναγόμενη επί % και μετρούμενη επί διαστάσεων 2Χ2Χ1 ίντσταθερή παραμόρφωση του ύψους κατά 50% του αρχικού και επί χρονικό διάστημα
γ. Απώλεια ύψους με σταθερή παραμόρφωση και υποβολή των δοκιμίων σε δοκιμασία αυτόκλειστου μέχρι 6% το μεγαλύτερο, αναγόμενη επί % και μετρούμενη σε δοκίμιο διαστάσεων 2Χ2Χ1 ίντσας, με σταθερή παραμόρφωση του ύψους κατά 50% του αρχικού και επί τοδοκίμια που υποστήκανε την προηγούμενη δοκιμασία αυτόκλειστου επί τρεις ώρες σε θερμοκρασία 216 έως 225ο F. 
δ. Μέγιστη παρουσιαζόμενη αντίσταση σε διάσχιση πάνω από 950 γραμ.  αυτή να μετριέται σε διατομή μιάς ίντσας και σε δοκίμιο διαστάσεων 1Χ1Χ6 ιντσών.
ε. Αντοχή σε εφελκυσμό 1300 γραμ.  ελάχιστο σε δοκίμιο διατομής 1/2 χ 1/2 ιντσών.
στ. Επιμήκυνση τουλάχιστον 190% που μετριέται κατά την διάρκεια του εφελκυσμού.
     Η λεπτομερής πορεία των παραπάνω όλων δοκιμασιών, αναγράφετμέθοδος ΑΣΤΜ. 
5. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
α. Εσωτερικού στρωμάτων: Το αφρώδες πλαστικό πρέπει να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις.

Μήκος 198 ± 1 
Πλάτος   78 ± 1 
Πάχος   12 ± 0.3 

Β. Θήκη στρωμάτων:  

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 2  ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας. 
Τα στρώματα αποτελούνται από την υφασμάτινη θήκη (στρωματοθήκη) και του εσωτερικού γεμίσματος αυτών, το οποίο θα είναι από πλαστική ύλη λεπτοπορώδης της κατηγορίας 

Η θήκη έχει πλευρικά άνοιγμα ικανού μήκους, ώστε να μπορεί να εξέρχεται με εαφρώδες πλαστικό. Το άνοιγμα αυτό να κλείνει με φερμουάρ. 

Το είδος και η ποιότητα της υφασματοθήκης, να είναι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική 
Ο χρωματισμός του υφάσματος να είναι σκούρο χακί ή γκρι. 

Αυτό να είναι από ένα ολόσωμο τεμάχιο ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, από ομοιόμορφο αφρώδες πλαστικό της κατηγορίας πολυουρεθάνης. Να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία, να είναιστην αφή και να μην προκαλεί ευαισθητοποίηση από αυτούς που το χρησιμοποιούν. 
4. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Το αφρώδες πλαστικό να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις: 

Μ3. 
β. Απώλεια ύψους με σταθερή παραμόρφωση (COMPRESSION-SET-TEST) μέχρι 5% το μέγιστο, αναγόμενη επί % και μετρούμενη επί διαστάσεων 2Χ2Χ1 ίντσταθερή παραμόρφωση του ύψους κατά 50% του αρχικού και επί χρονικό διάστημα
γ. Απώλεια ύψους με σταθερή παραμόρφωση και υποβολή των δοκιμίων σε δοκιμασία αυτόκλειστου μέχρι 6% το μεγαλύτερο, αναγόμενη επί % και μετρούμενη σε δοκίμιο διαστάσεων 2Χ2Χ1 ίντσας, με σταθερή παραμόρφωση του ύψους κατά 50% του αρχικού και επί το χρονικό διάστημα 22 ωρών σε δοκίμια που υποστήκανε την προηγούμενη δοκιμασία αυτόκλειστου επί τρεις ώρες σε θερμοκρασία 216 
δ. Μέγιστη παρουσιαζόμενη αντίσταση σε διάσχιση πάνω από 950 γραμ.  αυτή να μετριέται σε διατομή ίμιο διαστάσεων 1Χ1Χ6 ιντσών. 
ε. Αντοχή σε εφελκυσμό 1300 γραμ.  ελάχιστο σε δοκίμιο διατομής 1/2 χ 1/2 ιντσών.
στ. Επιμήκυνση τουλάχιστον 190% που μετριέται κατά την διάρκεια του εφελκυσμού.

Η λεπτομερής πορεία των παραπάνω όλων δοκιμασιών, αναγράφεται στην υπ’ αριθμ. 

Το αφρώδες πλαστικό πρέπει να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις.
 CM 

78 ± 1 CM  
12 ± 0.3 CM 
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ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 2  ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

Τα στρώματα αποτελούνται από την υφασμάτινη θήκη (στρωματοθήκη) και του εσωτερικού γεμίσματος αυτών, το οποίο θα είναι από πλαστική ύλη λεπτοπορώδης της κατηγορίας 
Η θήκη έχει πλευρικά άνοιγμα ικανού μήκους, ώστε να μπορεί να εξέρχεται με ευχέρεια το εντός αυτής 

Το είδος και η ποιότητα της υφασματοθήκης, να είναι σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική 

Αυτό να είναι από ένα ολόσωμο τεμάχιο ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, από ομοιόμορφο αφρώδες πλαστικό της κατηγορίας πολυουρεθάνης. Να έχει μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία, να είναι δε απαλό στην αφή και να μην προκαλεί ευαισθητοποίηση από αυτούς που το χρησιμοποιούν. Οι επιφάνειές τους να 

TEST-METHOD-B-CONSTANT-) μέχρι 5% το μέγιστο, αναγόμενη επί % και μετρούμενη επί διαστάσεων 2Χ2Χ1 ίντσας, με σταθερή παραμόρφωση του ύψους κατά 50% του αρχικού και επί χρονικό διάστημα 22 ωρών. 
γ. Απώλεια ύψους με σταθερή παραμόρφωση και υποβολή των δοκιμίων σε δοκιμασία αυτόκλειστου μέχρι 6% το μεγαλύτερο, αναγόμενη επί % και μετρούμενη σε δοκίμιο διαστάσεων 2Χ2Χ1 ίντσας, με χρονικό διάστημα 22 ωρών σε δοκίμια που υποστήκανε την προηγούμενη δοκιμασία αυτόκλειστου επί τρεις ώρες σε θερμοκρασία 216 
δ. Μέγιστη παρουσιαζόμενη αντίσταση σε διάσχιση πάνω από 950 γραμ.  αυτή να μετριέται σε διατομή 
ε. Αντοχή σε εφελκυσμό 1300 γραμ.  ελάχιστο σε δοκίμιο διατομής 1/2 χ 1/2 ιντσών. 
στ. Επιμήκυνση τουλάχιστον 190% που μετριέται κατά την διάρκεια του εφελκυσμού. 

αι στην υπ’ αριθμ. D. 1564-58T 

Το αφρώδες πλαστικό πρέπει να έχει τις ακόλουθες διαστάσεις. 
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Οι διαστάσεις αυτής, πρέπει να στρωμάτων, με την προϋπόθεση ότι το ύφασμα δεν θα παρουσιάζει συστολή μεγαλύτερη από 1,5% κατά στήμονα και 1,5% κατά κρόκη. 
6. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η κατασκευή της θήκης πρέπει να είναι επιμελημέ
Στα σημεία όπου τελειώνει το άνοιγμα της σχισμής από την οποία εξέρχεται το πλαστικό στρώμα, το ύφασμα είναι ενισχυμένο και με άλλο τεμάχιο υφάσματος εσωτερικά και με τριπλή γαζωτική ραφή.
7. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ-ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑ
α. Κατά την ενεργούμενη δειγματοληψία για τον έλεγχο των υλικών κατασκευής των στρωμάτων, λαμβάνεται ένα (1) στρώμα ως δείγμα:
β. Κατά την δειγματοληψία το στρώμα κόβεται σε δύο κομμάτια (αφρώδες πλαστικό υλικό και ύφασμα), το ένα αποτελεί το δείγμα και το άλλο το αντίδειγμα. Το αφρώδες πλαστικό (δείγμασταλεί στο ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (Πρώην ΕΤΑΚΕΙ), κόβεται στο εργοστάσιο του προμηθευτή σε δύο (2) φύλλα, πάχους ½ ίντσας και δύο (2) φύλλα πάχους 1 ίντσας το υπόλοιπο από το δείγμα πάχους 4,38 
Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, τα δείγματα επισημοποιούνται από την Επιτροπή και αποστέλλονται στο ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.-
Γ. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Αυτός ενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα ελέγχονται τα εξής: 
1. Η καλή κατάσταση κατασκευή στρωμάτων, εάν υπάρχει το άνοιγμα και εάν είναι εύκολη εισαγωγή και η εξαγωγή του αφρώδους πλαστικού υλικού στη θήκη, εάν υπ
Τέλος η καλή προσαρμογή της θήκης πάνω στο αφρώδες πλαστικό.
2. Η ποιότητα του υφάσματος από μακροσκοπική άποψη, η κανονικότητα και το ισόπυκνο της ύφανσης, εάν υπάρχουν ελαττώματα και υπολείμματα εκκοκισμούύφανσης και ο χρωματισμός αυτού.
3. Το αφρώδες πλαστικό ελέγχεται εάν είναι λείο, εάν είναι εύκαμπτο, απαλό κ.λ.π.
4.   Οι διαστάσεις του αφρώδους υλικού που πρέπει να είναι ίδιες με αυτές των τεχνικών προδιαγραφών.8. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο έλεγχος αυτών γίνεται στο ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κάθε στρώμα τυλίσσεται με κατάλληλο διαφανές νάυλον.
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
α. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περπροδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αρμόδια Επιτροπή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος.
β. Τα δείγματα και οι εργαστηριακοί έλεγχοι, θα βαρύνουν 
Δ. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα

ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Νο 325

 1. Βάρος εις γραμ./Μ2 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Οι διαστάσεις αυτής, πρέπει να είναι ανάλογες προς τις διαστάσεις του εσωτερικού υλικού των στρωμάτων, με την προϋπόθεση ότι το ύφασμα δεν θα παρουσιάζει συστολή μεγαλύτερη από 1,5% κατά 

Η κατασκευή της θήκης πρέπει να είναι επιμελημένη και σε όλο το μήκος των ακμών.
Στα σημεία όπου τελειώνει το άνοιγμα της σχισμής από την οποία εξέρχεται το πλαστικό στρώμα, το ύφασμα είναι ενισχυμένο και με άλλο τεμάχιο υφάσματος εσωτερικά και με τριπλή γαζωτική ραφή.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
α. Κατά την ενεργούμενη δειγματοληψία για τον έλεγχο των υλικών κατασκευής των στρωμάτων, λαμβάνεται ένα (1) στρώμα ως δείγμα: 
β. Κατά την δειγματοληψία το στρώμα κόβεται σε δύο κομμάτια (αφρώδες πλαστικό υλικό και ύφασμα), ποτελεί το δείγμα και το άλλο το αντίδειγμα. Το αφρώδες πλαστικό (δείγμαΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (Πρώην ΕΤΑΚΕΙ), κόβεται στο εργοστάσιο του προμηθευτή σε δύο (2) φύλλα, πάχους ½ ίντσας και δύο (2) φύλλα πάχους 1 ίντσας το υπόλοιπο από το δείγμα πάχους 4,38 cm περίπου μένει ως έχει. 
Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, τα δείγματα επισημοποιούνται από την Επιτροπή και -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (Πρώην ΕΤΑΚΕΙ). 

 
εργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα 

Η καλή κατάσταση κατασκευή στρωμάτων, εάν υπάρχει το άνοιγμα και εάν είναι εύκολη εισαγωγή και η εξαγωγή του αφρώδους πλαστικού υλικού στη θήκη, εάν υπάρχει φερμουάρ καλής ποιότητας.
Τέλος η καλή προσαρμογή της θήκης πάνω στο αφρώδες πλαστικό. 

Η ποιότητα του υφάσματος από μακροσκοπική άποψη, η κανονικότητα και το ισόπυκνο της ύφανσης, εάν υπάρχουν ελαττώματα και υπολείμματα εκκοκισμού σε μεγάλη αναλογία, επίσης και ο τύπος της ύφανσης και ο χρωματισμός αυτού. 
Το αφρώδες πλαστικό ελέγχεται εάν είναι λείο, εάν είναι εύκαμπτο, απαλό κ.λ.π.

4.   Οι διαστάσεις του αφρώδους υλικού που πρέπει να είναι ίδιες με αυτές των τεχνικών προδιαγραφών.8. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
στο ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (Πρώην ΕΤΑΚΕΙ)

Κάθε στρώμα τυλίσσεται με κατάλληλο διαφανές νάυλον. 
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
α. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αρμόδια Επιτροπή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος. 
β. Τα δείγματα και οι εργαστηριακοί έλεγχοι, θα βαρύνουν τον προμηθευτή 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα-Αχαρνών-Αττικής). 
ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Νο 325

ΒΑΜΒΑΞ 100% 
(Υγρ. 8,5%) 

 

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 44 

είναι ανάλογες προς τις διαστάσεις του εσωτερικού υλικού των στρωμάτων, με την προϋπόθεση ότι το ύφασμα δεν θα παρουσιάζει συστολή μεγαλύτερη από 1,5% κατά 

νη και σε όλο το μήκος των ακμών. 
Στα σημεία όπου τελειώνει το άνοιγμα της σχισμής από την οποία εξέρχεται το πλαστικό στρώμα, το ύφασμα είναι ενισχυμένο και με άλλο τεμάχιο υφάσματος εσωτερικά και με τριπλή γαζωτική ραφή. 

α. Κατά την ενεργούμενη δειγματοληψία για τον έλεγχο των υλικών κατασκευής των στρωμάτων, 
β. Κατά την δειγματοληψία το στρώμα κόβεται σε δύο κομμάτια (αφρώδες πλαστικό υλικό και ύφασμα), ποτελεί το δείγμα και το άλλο το αντίδειγμα. Το αφρώδες πλαστικό (δείγμα-αντίδειγμα), πριν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (Πρώην ΕΤΑΚΕΙ), κόβεται στο εργοστάσιο του προμηθευτή σε δύο (2) φύλλα, πάχους ½ ίντσας και δύο (2) φύλλα πάχους 1 ίντσας το κάθε ένα. Το 
Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών, τα δείγματα επισημοποιούνται από την Επιτροπή και 

εργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα 
Η καλή κατάσταση κατασκευή στρωμάτων, εάν υπάρχει το άνοιγμα και εάν είναι εύκολη εισαγωγή και άρχει φερμουάρ καλής ποιότητας. 

Η ποιότητα του υφάσματος από μακροσκοπική άποψη, η κανονικότητα και το ισόπυκνο της ύφανσης, σε μεγάλη αναλογία, επίσης και ο τύπος της 
Το αφρώδες πλαστικό ελέγχεται εάν είναι λείο, εάν είναι εύκαμπτο, απαλό κ.λ.π. 

4.   Οι διαστάσεις του αφρώδους υλικού που πρέπει να είναι ίδιες με αυτές των τεχνικών προδιαγραφών. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ (Πρώην ΕΤΑΚΕΙ). 

ίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αρμόδια 

Εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες της 
ΥΦΑΣΜΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Νο 325 

325 
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 2. Αντοχή Στήμονος εις χλγρμ. 
 3. Αντοχή Κρόκης εις χλγρμ. 
 4. Επιμήκυνσις Στήμονος εις χιλ..
 5. Επιμήκυνσις Κρόκης εις χιλ.. 
 6. Πυκνότης Στήμονος Κλωστές/εκατ.
 7. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές/εκατ.
 8. Συστολή Στήμονος επί % 
 9. Συστολή Κρόκης επί % 
10. Φυτικαί Ουσίαι επί % 
11. Λιπαραί Ουσίαι επί %  
12.Απώλεια δι’ εκπλύσεως επί %
13.Ϋφανσις 
14.Τίτλος Νήματος (στήμονος) 
15.Τίτλος Νήματος )(κρόκης) 
16. Σταθερότης Χρωματισμού 
     Α) Εις το Ύδωρ 
     Β) Εις την τριβήν 
     Γ) Εις τον ιδρώτα 
     δ) Εις την ξηράν κάθαρσιν (υπερχλωροθυλένιον)
     ε) Εις των Σάπωνα 
στ) Εις την Έντονη Πλύσιν   
Ζ) Εις το χλώριον 
17. Βάμβαξ 

 
 
-ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο ύφασμα να γίνει επεξεργασία προσυστολής.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ : Οι μέθοδοι ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οι μέθοδοι του Γ.Ε.Σ. ( Υ ) .
 
 
 
 
 
 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Ελάχιστον 
Ελάχιστον 

4. Επιμήκυνσις Στήμονος εις χιλ.. Ελάχιστον 
Ελάχιστον 

6. Πυκνότης Στήμονος Κλωστές/εκατ.  
7. Πυκνότης Κρόκης Κλωστές/εκατ.  

Μέγιστον 
Μέγιστον 
Μέγιστον 
Μέγιστον 

12.Απώλεια δι’ εκπλύσεως επί % Μέγιστον 
 
 Ν.Ε.12/2 Καρντέ
 Ν.Ε.10/2 Καρντέ
Ελάχιστον 
 
 
 

δ) Εις την ξηράν κάθαρσιν (υπερχλωροθυλένιον)  
 
 
 
 Αρίστης ποιότητος, καλά εκκοκισμένος, απαλλαγμένος ξένων ουσιών, ομοειδής, λεπτός, μακρόϊνος.
  

Στο ύφασμα να γίνει επεξεργασία προσυστολής. 
Οι μέθοδοι ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οι μέθοδοι του Γ.Ε.Σ. ( Υ ) .
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95 
70 
- 
- 

18 
13 

1,5% 
1,5% 

- 
- 

2% 
Απλή 1/1 

Ν.Ε.12/2 Καρντέ 
Ν.Ε.10/2 Καρντέ 

 
3-4 
3-4 

- 
- 

3-4 
5 

3-4 
Αρίστης ποιότητος, καλά εκκοκισμένος, απαλλαγμένος ξένων ουσιών, ομοειδής, λεπτός, μακρόϊνος. 

Οι μέθοδοι ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι οι μέθοδοι του Γ.Ε.Σ. ( Υ ) .  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ  (ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ)

1. ΣΚΟΠΟΣ 
Η Προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις και τους ελέγχους που προμήθεια ακρυλικών κλινοσκεπασμάτων, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Σύνθεση  :                               100% 
Βάρος (gr/m2)  :                     
pH   :                                              
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο στους 40

i) Μήκος            ±3ii) Πλάτος           ±3
Διαστάσεις (cm)                           
i) Πλάτος  :                          ii) Μήκος  :                       

Σταθερότητα χρωματισμού 
i)   Στη μέτρια πλύση  :              
ii)  Στον ιδρώτα :                           
iii) Στην τριβή :                            
 

3.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ i) Τα κλινοσκεπάσματα πρέπει στα άκρα τους να είναι ρελιασμένα με κατάλληλο ύφασμα 2 εκ. περίπου, το οποίο να είναι ραμμένο με νήμα ίδιας απόχρωσης με αυτής του υφάσματος. 
ii)  Η ύφανση των κλινοσκεπασμάτων  πρέπει να είναι κανονική, επιμελημένη, συνεκτικήχωρίς τρύπες, αραιώσεις, παραφασάδες, κόμπους, χονδράδες και λοιπά ουσιώδη ελαττώματα ή ξένα σώματα σαν υπολείμματα φυτικής προελεύσεως κ.λ.π.   
iii) Τα κλινοσκεπάσματα πρέπει να παρουσιάζουν μαλακότητα  και ευκαμψία.
iv) Η απόχρωση των κλινοσκεπασμάτων πρέπει να είναι σε σκούρες αποχρώσεις, π.χ.  κλπ. 
v) Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιογενής σε όλη την έκταση του κλινοσκεπάσματος , χωρίς σημεία αποχρωματισμού, ραβδώσεις, κηλίδες και σκοτεινόχρωμες περιοχές ή σημεία. 
4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
i. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ). ii. Η Επιτροπή Παραλαβής θα λάβει τυχαία ένα (1) δείγμα, το οποίο θα αποστείλει για χημικό εργαστηριακό έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.4412/2016.5. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Εντός  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα-Αχαρνών-Αττικής). 

 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ  (ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ) 

Η Προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις και τους ελέγχους που προμήθεια ακρυλικών κλινοσκεπασμάτων, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
100% Ακρυλικό  Κανονισμός Αρ. 1007/2001 ΕΚ

:                                640 ± 10 ΕΝ ISO  12127
                                              4 – 7,5                       ISO 3071 

Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο στους 40οC : 
±3 ±3 

ΕΝ ISO  3759
ISO 6330 
ISO 5077 

                            
                    1,55 ± 3                          2,15 ± 3 

 

Σταθερότητα χρωματισμού  
:                        4-5             

ιδρώτα :                                  4-5             
Στην τριβή :                                    4-5             

 
ISO  105 – C06 
ISO  105 – E04
ISO  105 – X12

) Τα κλινοσκεπάσματα πρέπει στα άκρα τους να είναι ρελιασμένα με κατάλληλο ύφασμα 2 εκ. περίπου, το οποίο να είναι ραμμένο με νήμα ίδιας απόχρωσης με αυτής του υφάσματος.  
Η ύφανση των κλινοσκεπασμάτων  πρέπει να είναι κανονική, επιμελημένη, συνεκτικήχωρίς τρύπες, αραιώσεις, παραφασάδες, κόμπους, χονδράδες και λοιπά ουσιώδη ελαττώματα ή ξένα σώματα σαν υπολείμματα φυτικής προελεύσεως κ.λ.π.    

) Τα κλινοσκεπάσματα πρέπει να παρουσιάζουν μαλακότητα  και ευκαμψία. 
νοσκεπασμάτων πρέπει να είναι σε σκούρες αποχρώσεις, π.χ.  

) Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιογενής σε όλη την έκταση του κλινοσκεπάσματος , χωρίς σημεία αποχρωματισμού, ραβδώσεις, κηλίδες και σκοτεινόχρωμες περιοχές ή σημεία.  

. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ).  . Η Επιτροπή Παραλαβής θα λάβει τυχαία ένα (1) δείγμα, το οποίο θα αποστείλει για χημικό εργαστηριακό έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.4412/2016. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Εντός  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ  (ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ) 

Η Προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την προμήθεια ακρυλικών κλινοσκεπασμάτων, για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κανονισμός Αρ. 1007/2001 ΕΚ 

ISO  12127 

3759 

C06 – 400 C 
E04 
X12 

) Τα κλινοσκεπάσματα πρέπει στα άκρα τους να είναι ρελιασμένα με κατάλληλο ύφασμα 2 εκ. περίπου, το 
Η ύφανση των κλινοσκεπασμάτων  πρέπει να είναι κανονική, επιμελημένη, συνεκτική και ισόπυκνη, χωρίς τρύπες, αραιώσεις, παραφασάδες, κόμπους, χονδράδες και λοιπά ουσιώδη ελαττώματα ή ξένα 

 
νοσκεπασμάτων πρέπει να είναι σε σκούρες αποχρώσεις, π.χ.  γκρι, καφέ, χακί 

) Ο χρωματισμός πρέπει να είναι ομοιογενής σε όλη την έκταση του κλινοσκεπάσματος , χωρίς σημεία  

. Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής σύμφωνα με τα 
. Η Επιτροπή Παραλαβής θα λάβει τυχαία ένα (1) δείγμα, το οποίο θα αποστείλει για χημικό – 

Εντός  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
Α. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 
Κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

1.  Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του υφάσματος, θα ισχύσουν αυτές που επισυνάπτονται στη παρούσα προδιαγραφή με σύνθεση βαμβακιού 100%, ( Τεχν. 133 Υ-02002 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 3 η /1988).
2.  Οι ανοχές και εκπτώσεις, θα είναι σύμφωνες με τον επισυναπτόμενο πίνακα 2.
3.  Το χρώμα του υφάσματος θα είναι λευκό εκ λευκάνσεως.
4.  Οι διαστάσεις των σεντονιών θα είναι 2,50 μ. μήκος και 1,65 μ.

Γ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ : 
   Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αρμόδια Επιτροπή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος.Η  παραλαβή των σεντονιών, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο στο 10% της κάθε μερίδας, ο οποίος θα γίνει για να διαπιστωθεί η καλή κατασκευή των, σύμφωνα με τη προδιαγραφή και το επίσημο δείγμα. 3.500 σεντόνια αποτελούν μία μερίδα.
1.  Κάθε σεντόνι να είναι συσκευασμένο σε νάϋλον σακκούλα.
2.  Μετά το μακροσκοπικό έλεγχο του 10% και εφόσον δεν θα παρατηρηθούν εκτροπές, που να συνιστούν τη μακροσκοπική απόρριψη του είδους, λαμβάνεται τυχαία ένα (1) δείγμα από κάθε μερίδα, το οποίο διχάζεται κατά την έννοια της κρόκης και αποτελεί το δείγμα που θα σταλεί σε χημικό εργαστήριο κατά τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.4412/2016αντίδειγμα που θα σταλεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια. Τα δείγματα και τα έξοδα τωνχημικών αναλύσεων βαρύνουν τον προμηθευτή.
3.  Τα σεντόνια να παραδοθούν μέσα σε χαρτοκιβώτια που να περιέχουν ανά είκοσι (20) τεμάχια το κάθε ένα. 
4.  Χρόνος-Τόπος παράδοσης : της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα
 
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΑΠΟ   ΒΑΜΒΑΚΙ 

Κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
: 

Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του υφάσματος, θα ισχύσουν αυτές που επισυνάπτονται στη παρούσα προδιαγραφή με σύνθεση βαμβακιού 100%, ( Τεχν. Προδιαγρ. 02002 ΤΕΥΧΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗ 3 η /1988). 
Οι ανοχές και εκπτώσεις, θα είναι σύμφωνες με τον επισυναπτόμενο πίνακα 2.
Το χρώμα του υφάσματος θα είναι λευκό εκ λευκάνσεως. 
Οι διαστάσεις των σεντονιών θα είναι 2,50 μ. μήκος και 1,65 μ. πλάτος. 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αρμόδια Επιτροπή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος. ν σεντονιών, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο στο 10% της κάθε μερίδας, ο οποίος θα γίνει για να διαπιστωθεί η καλή κατασκευή των, σύμφωνα με τη προδιαγραφή και το επίσημο δείγμα. 3.500 σεντόνια αποτελούν μία μερίδα.
εντόνι να είναι συσκευασμένο σε νάϋλον σακκούλα. 

Μετά το μακροσκοπικό έλεγχο του 10% και εφόσον δεν θα παρατηρηθούν εκτροπές, που να συνιστούν τη μακροσκοπική απόρριψη του είδους, λαμβάνεται τυχαία ένα (1) δείγμα από κάθε μερίδα, ν έννοια της κρόκης και αποτελεί το δείγμα που θα σταλεί σε χημικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.4412/2016, για εργαστηριακό έλεγχο και το αντίδειγμα που θα σταλεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια. Τα δείγματα και τα έξοδα τωνχημικών αναλύσεων βαρύνουν τον προμηθευτή. 
Τα σεντόνια να παραδοθούν μέσα σε χαρτοκιβώτια που να περιέχουν ανά είκοσι (20) τεμάχια το 

 Εντός  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες μίας (Αμυγδαλέζα-Αχαρνών-Αττικής). 
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Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του υφάσματος, θα ισχύσουν αυτές που επισυνάπτονται Προδιαγρ. Υπουργείου Εμπορίου σελ. 
Οι ανοχές και εκπτώσεις, θα είναι σύμφωνες με τον επισυναπτόμενο πίνακα 2. 

Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αρμόδια 
ν σεντονιών, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο στο 10% της κάθε μερίδας, ο οποίος θα γίνει για να διαπιστωθεί η καλή κατασκευή των, σύμφωνα με τη προδιαγραφή και το επίσημο δείγμα. 3.500 σεντόνια αποτελούν μία μερίδα. 

Μετά το μακροσκοπικό έλεγχο του 10% και εφόσον δεν θα παρατηρηθούν εκτροπές, που να συνιστούν τη μακροσκοπική απόρριψη του είδους, λαμβάνεται τυχαία ένα (1) δείγμα από κάθε μερίδα, ν έννοια της κρόκης και αποτελεί το δείγμα που θα σταλεί σε χημικό , για εργαστηριακό έλεγχο και το αντίδειγμα που θα σταλεί στην Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια. Τα δείγματα και τα έξοδα των 
Τα σεντόνια να παραδοθούν μέσα σε χαρτοκιβώτια που να περιέχουν ανά είκοσι (20) τεμάχια το 

Εντός  δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1.ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :  
α) Το εσωτερικό των προσκεφαλαίωνδιαστάσεων 45 χ 65 εκ. 
β) H υφασματοθήκη να έχει πλευρικά άνοιγμα ικανού μήκους, ώστε να μπορεί να εξέρχεται και να εισέρχεται με ευχέρεια εντός αυτής το εσωτερικό των προσκεφαλαίων. Το άνοιγμασημείο με αυτοκόλλητη ταινία τύπου φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που εμφαίνονται στο κατωτέρω πίνακα:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Συνθετικές υφαντικές ίνες 
Βάρος (gr/m2)                     :      200
Αντοχή στη διάρρηξη (kPa)   :      400
pH                                      :      4 – 7,5
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο στους 40
i) Μήκος    ±3 ii) Πλάτος   ±3 

Ο χρωματισμός του υφάσματος να είναι σε σκούρες αποχρώσεις π.χ. 
3. ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η κατασκευή της θήκης πρέπει να είναι επιμελημένη.
Στα σημεία όπου τελειώνει το άνοιγμα της σχισμής από την οποία εξέρχεται το πλαστικό στρώμα, το ύφασμα είναι ενισχυμένο και με άλλο τεμάχιο υφάσματος εσωτερικά και με διπλή ή τριπλή γαζωτική ραφή. 
4. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Διενεργείται από την Επιτροπή ελέγχονται τα εξής: 
α.  Η καλή κατασκευή της υφασματοθήκης :
i.  εάν στη θήκη υπάρχει  άνοιγμα και γίνεται από αυτό εύκολα εισαγωγή και εξαγωγή του εσωτερικού των προσκεφαλαίων στη θήκη ii. εάν υπάρχει αυτοκόλλητη ταινία τύπου iii.  η καλή προσαρμογή της θήκης πάνω στο εσωτερικό των προσκεφαλαίων β.  Το εσωτερικό των προσκεφαλαίων ελέγχεται εάν είναι λείο, εύκαμπτο, απαλό κ.λ.π. 
γ.  Οι διαστάσεις του εσωτερικού των προσκεφαλαίων που πρέπεπροδιαγραφών. 
5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η Επιτροπή Παραλαβής θα λάβει τυχαία ένα (1) δείγμα, το οποίο θα αποστείλει για χημικό εργαστηριακό έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.4412/2016.
6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κάθε προσκεφάλαιο τυλίσσεται με κατάλληλο διαφανές νάυλον.
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ)
Κάλυψη αναγκών Ελληνικής Αστυνομίας. 

α) Το εσωτερικό των προσκεφαλαίων να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό αρίστης ποιότητας 
υφασματοθήκη να έχει πλευρικά άνοιγμα ικανού μήκους, ώστε να μπορεί να εξέρχεται και να εισέρχεται με ευχέρεια εντός αυτής το εσωτερικό των προσκεφαλαίων. Το άνοιγμασημείο με αυτοκόλλητη ταινία τύπου Velcro. Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικές ίνες, με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που εμφαίνονται στο κατωτέρω πίνακα: 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κανονισμός Αρ. 1007/2001 

:      200 ΕΝ ISO  12127 
:      400 ΕΝ ISO  13938-1
7,5                       ISO 3071 

Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο στους 40οC : ΕΝ ISO  3759 
ISO 6330 
ISO 5077 

Ο χρωματισμός του υφάσματος να είναι σε σκούρες αποχρώσεις π.χ. γκρι, καφέ, χακί κλπ.

Η κατασκευή της θήκης πρέπει να είναι επιμελημένη. 
Στα σημεία όπου τελειώνει το άνοιγμα της σχισμής από την οποία εξέρχεται το πλαστικό στρώμα, το ύφασμα είναι ενισχυμένο και με άλλο τεμάχιο υφάσματος εσωτερικά και με διπλή ή τριπλή γαζωτική 

 
Διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα 
α.  Η καλή κατασκευή της υφασματοθήκης : 

εάν στη θήκη υπάρχει  άνοιγμα και γίνεται από αυτό εύκολα εισαγωγή και εξαγωγή του εσωτερικού 
εάν υπάρχει αυτοκόλλητη ταινία τύπου Velcro η καλή προσαρμογή της θήκης πάνω στο εσωτερικό των προσκεφαλαίων 

β.  Το εσωτερικό των προσκεφαλαίων ελέγχεται εάν είναι λείο, εύκαμπτο, απαλό κ.λ.π. 
γ.  Οι διαστάσεις του εσωτερικού των προσκεφαλαίων που πρέπει να είναι ίδιες με αυτές των τεχνικών 

Η Επιτροπή Παραλαβής θα λάβει τυχαία ένα (1) δείγμα, το οποίο θα αποστείλει για χημικό εργαστηριακό έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 214 του Ν.4412/2016. 

προσκεφάλαιο τυλίσσεται με κατάλληλο διαφανές νάυλον. 
7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
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ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ) 

να είναι κατασκευασμένο από συνθετικό υλικό αρίστης ποιότητας 
υφασματοθήκη να έχει πλευρικά άνοιγμα ικανού μήκους, ώστε να μπορεί να εξέρχεται και να εισέρχεται με ευχέρεια εντός αυτής το εσωτερικό των προσκεφαλαίων. Το άνοιγμα να κλείνει σε ένα . Να είναι κατασκευασμένη από συνθετικές ίνες, με τα 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
Κανονισμός Αρ. 1007/2001 ΕΚ 

1 

, καφέ, χακί κλπ. 

Στα σημεία όπου τελειώνει το άνοιγμα της σχισμής από την οποία εξέρχεται το πλαστικό στρώμα, το ύφασμα είναι ενισχυμένο και με άλλο τεμάχιο υφάσματος εσωτερικά και με διπλή ή τριπλή γαζωτική 

Παραλαβής σε ποσότητα μεγαλύτερη του 10% και αναλυτικότερα 

εάν στη θήκη υπάρχει  άνοιγμα και γίνεται από αυτό εύκολα εισαγωγή και εξαγωγή του εσωτερικού 

β.  Το εσωτερικό των προσκεφαλαίων ελέγχεται εάν είναι λείο, εύκαμπτο, απαλό κ.λ.π.  
ι να είναι ίδιες με αυτές των τεχνικών 

Η Επιτροπή Παραλαβής θα λάβει τυχαία ένα (1) δείγμα, το οποίο θα αποστείλει για χημικό – 
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i. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τουςΕπιτροπή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος.
ii.  Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 and Authorization of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δαυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά τη παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται και τα αυπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
8. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΕλληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ’ αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αρμόδια Επιτροπή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος. 
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της R.E.A.Ch. 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά να προσκομίσουν, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 – R.E.A.C.H) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δαυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά τη παραγωγή τους. Στις ανωτέρω χημικές ουσίες συμπεριλαμβάνονται και τα αζωχρώματα. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, Εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας (Αμυγδαλέζα-Αχαρνών-Αττικής). 

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 51 

. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών αναλυτικά ώστε η Αρμόδια 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται μαζί με την τεχνική τους προσφορά να προσκομίσουν, Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα υπό προμήθεια είδη θα H. (Registration, Evaluation ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύσταση τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά τη παραγωγή ζωχρώματα. Η Υπηρεσία μετά την υπογραφή της Σύμβασης διατηρεί το δικαίωμα, όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές. 
αφή της σύμβασης, στις αποθήκες της 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Προς:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΧΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96   11 527  Α Θ Η Ν Α       Α.Φ.Μ. 090169846   Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείαςαριθμός … ΤΚ ………..,, Α.Φ.Μ……………………,  α)…….….... οδός............................. αριθμός................. ΤΚ………………,, Α.Φ.Μ……………………,  β)……….…. οδός............................. αριθμός............... ΤΚ………………, Α.Φ.Μ……………………,, γ)………….. οδός.............................αριθμός.................ΤΚ………………, Α.Φ.Μ……………………, κοκ, μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ……………, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των την καλή εκτέλεση της σύμβασηςαντικείμενο την Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των Ανατολικών Ελληνικών Συνόρωντην υπ’  αριθ.  ………………….. Απόφαση Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μαςΣε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 
 . ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................            Ημερομηνία έκδοσης...........................
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,, Α.Φ.Μ……………………,  ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίαςα)…….….... οδός............................. αριθμός................. ΤΚ………………,, Α.Φ.Μ……………………,  β)……….…. οδός............................. αριθμός............... ΤΚ………………, Α.Φ.Μ……………………,, γ)………….. οδός............................................ΤΚ………………, Α.Φ.Μ……………………, κοκ, μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ……………, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των Ανατολικών Ελληνικών Συνόρωνόφαση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ΕνδιαφέροντόςΤο ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το αίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 52 

. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της της Εταιρείας ……….. οδός …………. σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών α)…….….... οδός............................. αριθμός................. ΤΚ………………,, Α.Φ.Μ……………………,  β)……….…. οδός............................. αριθμός............... ΤΚ………………, Α.Φ.Μ……………………,, γ)………….. οδός............................. ...............ΤΚ………………, Α.Φ.Μ……………………, κοκ, μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ……………, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των #...................# ευρώ, για που αφορά στο διαγωνισμό της …-…-……. με Προμήθεια εξοπλισμού για την ενίσχυση των Ανατολικών Ελληνικών Συνόρων, σύμφωνα με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το αίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 
ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 

της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)               
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης...........................Προς :  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. Μεσογείων 96 115 27  Α Θ Η Ν Α  Α.Φ.Μ. 090169846  Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ # Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε αριθμός … ΤΚ………….. Α.Φ.Μ.………..,}  {α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ #............# (και ολογράφως), για τη λήψη από αυτής ποσού προκαταβολής #ολογράφως), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………… από ………….. Σύμβαση που υπέγραψε μαζί σας η εταιρεία για την προμήθεια ………………………………………………… της υπ’ αριθ. ………..κάλυψη αναγκών του …………………………….………………. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξηςΒεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την ΤράπεζΣε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
 
 
 
         

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... Ημερομηνία έκδοσης........................... 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ. ............... για ευρώ #..................#  
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ………….. Α.Φ.Μ.………..,}  {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… ................ αριθμός.................ΤΚ……………… γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού # (και ολογράφως), για τη λήψη από αυτής ποσού προκαταβολής #ολογράφως), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………… από ………….. Σύμβαση που υπέγραψε μαζί σας η εταιρεία για την προμήθεια ………………………………………………… της υπ’ αριθ. ………..κάλυψη αναγκών του …………………………….……………….  Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάςγίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξηςΒεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 53 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της της Εταιρείας ……….. οδός …………. των Εταιρειών  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού # (και ολογράφως), για τη λήψη από αυτής ποσού προκαταβολής #............#(και ολογράφως), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. …………… από ………….. Σύμβαση που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια ………………………………………………… της υπ’ αριθ. ……….. διακήρυξης, προς 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 
Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.   Βεβαιούται υπευθύνως ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. / Υ.Π.τ.Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (§ 5.1.):

Α/Α ΥΠΟΕΙΔΟΣ 

1  

2 (Αν αφορά) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ,χωρίς Φ.Π.Α (
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. (24%) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ περιλαμβανομένου 
        

         

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. / Υ.Π.τ.Π. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (§ 5.1.): 

 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ* ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

 

  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ, χωρίς Φ.Π.Α (€) (αριθμητικώς)  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 54 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ :  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ* ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€) (αριθμητικώς) 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 – ΑΘΗΝΑ  Τηλ.: 213-1520637 – FAX: 213-1527082Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ.  ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ  

Αριθμός Σύμβασης 
Αξία  (άνευ Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων  κρατήσεων και δαπανών) 

Φ.Π.Α. 
Συνολική αξία  (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α., κρατήσεων και δαπανών) 

Είδος  

Προμηθευτής 

Αριθμός Ε.Μ.ΠΑ. 
 Στην Αθήνα, σήμερα την …………..…………… και ώρα …………….., στην έδρα Σχεδιασμού, επί της οδού Λ. Μεσογείων

α.  Η Ελληνική Αστυνομία, νομίμως εκπροσωπούμενη βάσει των κειμένων διατάξεων, από τον…………………………… (ονοματεπώνυμο και υπηρεσιακή ιδιότητα), που εφεξής, χάριν συντομίας, θα αποκαλείται «Αναθέτουσα Αρχή»β.  Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ………………………………………….., ΤΚ ……..,  Α.Φ.Μ. ……….., Δ.Ο.Υ. ………., τηλ. …………., από τον ………………………, με Α.Δ.Τ. …………………………. που εφεξής, χάριν συντομία«Προμηθευτής» ή «Ανάδοχος»,συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :      Κατόπιν του διενεργηθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, δυνάμει της υπ’ αριθ. Απόφασης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. ………………..(υπηρεσιακή ιδιότητα υπογράφοντος) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η προμήθεια που μνημονεύεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης στον Προμηθευτή.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Α’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1527082 Δ.Ο.Υ.  ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την …………..  του μηνός ……………. του έτους ………. ημέρα της εβδομάδος …………… και ώρα …………….., στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Λ. Μεσογείων αριθ. 96 και Τ.Κ. 115 27, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : 
Η Ελληνική Αστυνομία, νομίμως εκπροσωπούμενη βάσει των κειμένων διατάξεων, από τον…………………………… (ονοματεπώνυμο και υπηρεσιακή ιδιότητα), που εφεξής, χάριν συντομίας, θα Αναθέτουσα Αρχή» ή «Αγοραστής» ή «Υπηρεσία» και  Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία …………………………………, που εδρεύει στ… …….., επί της οδού ……….., ΤΚ ……..,  Α.Φ.Μ. ……….., Δ.Ο.Υ. ………., τηλ. …………., fax: ……………, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ………………………, με Α.Δ.Τ. …………………………. που εφεξής, χάριν συντομία«Ανάδοχος»,  συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :      

Κατόπιν του διενεργηθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, δυνάμει της υπ’ αριθ. Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ……………….. με συστημιΕ.Σ.Η.ΔΗ.Σ., κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. ……………….. από ………… απόφαση του ………………… (υπηρεσιακή ιδιότητα υπογράφοντος) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η προμήθεια που μνημονεύεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης στον Προμηθευτή. 

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 55 

του μηνός ……………. του έτους ………. ημέρα της εβδομάδος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :  
Η Ελληνική Αστυνομία, νομίμως εκπροσωπούμενη βάσει των κειμένων διατάξεων, από τον…………………………… (ονοματεπώνυμο και υπηρεσιακή ιδιότητα), που εφεξής, χάριν συντομίας, θα 

που εδρεύει στ… …….., επί της οδού : ……………, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ………………………, με Α.Δ.Τ. …………………………. που εφεξής, χάριν συντομίας, θα αποκαλείται 

Κατόπιν του διενεργηθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, δυνάμει της υπ’ αριθ. …………. με συστημικό α/α …………. στο απόφαση του ………………… (υπηρεσιακή ιδιότητα υπογράφοντος) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η προμήθεια που 
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Η υπογραφή της παρούσας ……….. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατόπιν των ανωτέρω, ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναλαμβάνει την εν λόγω προμήθεια, με ανεπιφύλακτα. 

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτής, συνολικής αξίας …………………………. συμπεριλαμβανομένοιωνδήποτε δαπανών για την παράδοση αυτών ελεύθερων, Φ.Π.Α 24%  

Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και η τιμή αυτού, ορίζονται ως κατωτέρω : 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Στην τιμή μονάδας του υπό προμήθεια είδους, περιλαμβάνεται η αξία του είδους, οιαδήποτε δαπάνη για την παράδοση αυτού ελεύθερου, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και οιαδήποτε άλλη Φ.Π.Α. Η τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οιαδήποτε αιτία.  

Το υπό προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντότης παρούσας, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας, (Αμυγδαλέζα – Αχαρνών – Αττικής)Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, δύναται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού χρόνου παράδοσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεωνΠρομηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά προ της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωκηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που κτου συμβατικού είδους, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.

Το υπό προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης θα είναι καινούργιοσύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την από ………….. προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή. 

 Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους θα γίνει εντός ……….. (χρόνος που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές) από την ημερομηνία παράδοσης αυτού, από αρμόδια Επιτροπή που θα 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Η υπογραφή της παρούσας Σύμβασης δεν κωλύεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………..  από ……….. Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατόπιν των ανωτέρω, ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναλαμβάνει την εν λόγω προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται 
Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτής, συνολικής αξίας …………………………. συμπεριλαμβανομένοιωνδήποτε δαπανών για την παράδοση αυτών ελεύθερων, Φ.Π.Α 24% . 
Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό  προμήθεια είδους Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και η τιμή αυτού, ορίζονται ως κατωτέρω : 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(ΕΥΡΩ) 

  
Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.
Στην τιμή μονάδας του υπό προμήθεια είδους, περιλαμβάνεται η αξία του είδους, οιαδήποτε δαπάνη για την παράδοση αυτού ελεύθερου, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και οιαδήποτε άλλη Φ.Π.Α. Η τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία 

Άρθρο 3 Χρόνος και τόπος παράδοσης είδους Το υπό προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήματος …………….. της παρούσας, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας, στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής).  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, δύναται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού χρόνου παράδοσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά προ της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης.Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υπό προμήθεια είδος, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Άρθρο 4 Τεχνικές προδιαγραφές Το υπό προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης θα είναι καινούργιοσύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την από ………….. προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.   Άρθρο 5 Παραλαβή είδους Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους θα γίνει εντός ……….. (χρόνος που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές) από την ημερομηνία παράδοσης αυτού, από αρμόδια Επιτροπή που θα 
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δεν κωλύεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ……………..  από 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται 

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτής, συνολικής αξίας …………………………. συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, 

Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και η τιμή αυτού, ορίζονται ως κατωτέρω :  
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (ΕΥΡΩ) 

 
Φ.Π.Α. 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
Στην τιμή μονάδας του υπό προμήθεια είδους, περιλαμβάνεται η αξία του είδους, οιαδήποτε δαπάνη για την παράδοση αυτού ελεύθερου, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και οιαδήποτε άλλη δαπάνη, εκτός του Φ.Π.Α. Η τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία 

ς χρονικού διαστήματος …………….. από την υπογραφή στις αποθήκες της Ελληνικής Αστυνομίας 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, δύναται σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του αρχικού χρόνου παράδοσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων , κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά προ της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν ρίς να παραδοθεί το υπό προμήθεια είδος, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.   Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή αθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 

Το υπό προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης θα είναι καινούργιο, σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την από ………….. προσφορά του 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους θα γίνει εντός ……….. (χρόνος που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές) από την ημερομηνία παράδοσης αυτού, από αρμόδια Επιτροπή που θα 
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συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και εφόσον πραγματοποιηθούν όλοτης Σύμβασης έλεγχοι, ως ορίζονται αναλυτικά στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Τα συνταχθέντα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται στον Προμηθευτή. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ’ αναφερόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016. 

Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια είδους, και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την οικονομκαι τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσόν των ……………………………………………. ευρώ (……………………… €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων.  Η ένταξη στο Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1633 (ατου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Σ.Α.ΕΣυνόρων (Reinforcement of Easternενάριθμο Έργου 2020ΣΕ75020003. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από τον Μηχανισμό Επείγουσας Βοήθειας Θεωρήσεις με 100% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή από εθνικούς πόρους), σύμφωνα με την υπ’ αριθ.Επιχορήγησης (ABAC NUMBER: SI2.832691)(Προστίθεται κατά περίπτωση) : προκαταβολής ποσοστού …………% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ 4412/2016 και η καταβολή του υπολοίπου, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.Η ανωτέρω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηντην ημερομηνια οριστικης και ποιοτικης παραλαβης. Για τον υπολογισμο του τοκου θα λαμβανεται υπ΄ όψιν το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαθα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση τπληρωμής από τον προμηθευτή στην Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαραγραφο Ζ.5 της Παραγραφου Ζ΄ 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυσυναλλαγές» του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 «4093/2012 και 4127/2013 και στην υπ' αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»2857/28.12.2015). Η έκδοση του τιμολογίου πώλησης δεν δύναται να γίνει προς της ολοκλήρωσης της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου.           

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., γιατον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις : 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και εφόσον πραγματοποιηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι από τα έγγραφα της Σύμβασης έλεγχοι, ως ορίζονται αναλυτικά στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Τα συνταχθέντα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται στον Προμηθευτή. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου ν τ’ αναφερόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 6 Τρόπος και χρόνος πληρωμής Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια είδους, και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την οικονομκαι τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσόν των ……………………………………………. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και όλων των νομίμων κρατήσεων και 

Η ένταξη στο Π.Δ.Ε. εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1633 (αριθ. πρωτ. 88827) από 26του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στη Σ.Α.Ε-750/2 της δράσης «Eastern Greek Borders / R.E.Gr.B)» (ΑΔΑ: ΨΞΒ846ΜΤΛΡενάριθμο Έργου 2020ΣΕ75020003. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα τον Μηχανισμό Επείγουσας Βοήθειας του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (με 100% Ευρωπαϊκή Συμμετοχή (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., οσύμφωνα με την υπ’ αριθ. HOME/2019/ISFB/AG/EMAS/2019 Συμφωνία Επιχορήγησης (ABAC NUMBER: SI2.832691).  : Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει με τη χορήγηση έντοκης ποσοστού …………% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ 4412/2016 και η καταβολή του υπολοίπου, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.Η ανωτέρω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηντην ημερομηνια οριστικης και ποιοτικης παραλαβης. Για τον υπολογισμο του τοκου θα λαμβανεται υπ΄ όψιν το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση τπληρωμής από τον προμηθευτή στην Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαραγραφο Ζ.5 της Παραγραφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές του άρθρου 1 του Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και στην υπ' αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ρυθμίσεων για τις πληρωμές του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»
Η έκδοση του τιμολογίου πώλησης δεν δύναται να γίνει προς της ολοκλήρωσης της οριστικής οιοτικής παραλαβής και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 7 Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :  
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ι οι προβλεπόμενοι από τα έγγραφα της Σύμβασης έλεγχοι, ως ορίζονται αναλυτικά στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Τα συνταχθέντα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται στον Προμηθευτή. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου ν τ’ αναφερόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016. 

Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια είδους, και την εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, ανέρχεται στο ποσόν των ……………………………………………. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και όλων των νομίμων κρατήσεων και 
ριθ. πρωτ. 88827) από 26-8-2020 Απόφαση 750/2 της δράσης «Ενίσχυση Ανατολικών » (ΑΔΑ: ΨΞΒ846ΜΤΛΡ-9ΝΓ) με κωδικό 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) / Τομέας Σύνορα και (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος χρηματοδοτείται HOME/2019/ISFB/AG/EMAS/2019 Συμφωνία 
Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει με τη χορήγηση έντοκης ποσοστού …………% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του Ν. 4412/2016 και η καταβολή του υπολοίπου, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η ανωτέρω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως έως την ημερομηνια οριστικης και ποιοτικης παραλαβης. Για τον υπολογισμο του τοκου θα λαμβανεται υπ΄ όψιν το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας, που θα ισχύει υξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση των δικαιολογητικών πληρωμής από τον προμηθευτή στην Αναθέτουσα Αρχή (οφειλέτη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της στερήσεων πληρωμών στις εμπορικές Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 και στην υπ' αριθ. 134453 από 23.12.2015 κοινή απόφαση του Υπουργού του Υπουργού Οικονομικών περί «Ρυθμίσεων για τις πληρωμές του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚΒ 
Η έκδοση του τιμολογίου πώλησης δεν δύναται να γίνει προς της ολοκλήρωσης της οριστικής οιοτικής παραλαβής και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου.  

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την παράδοση του είδους στον τόπο και με 
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A. Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει).B. Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσυμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016). Γ. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κΣύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση αυτή θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων.Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του εγκαίρως και προσηκόντως με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων να συμμορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένΙδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω Σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να κτη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον :Α. Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης, ήΒ. ο Προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της υπ’ αριθ. Ενδιαφέροντος του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, ήΓ. η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Προμηθευτή λόγω που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα σ
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Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει).Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).  Γ. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κΣύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση αυτή θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία κρατήσεων. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη σία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Άρθρο 8 Υποχρεώσεις του Προμηθευτή Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του εγκαίρως και προσηκόντως με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων να συμμορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. 
Άρθρο 9 Υποκατάσταση προμηθευτή Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό , επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένΙδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω Σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά.  Άρθρο  10 Δικαίωμα μονομερούς λύσης Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να κτη Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον : Α. Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης, ή Β. ο Προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της υπ’ αριθ. ……. Απόφασης –Ενδιαφέροντος του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, ήΓ. η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. Άρθρο  11 Έκπτωση προμηθευτή - Κυρώσεις ομηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα σ
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Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης (άρθρο 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει). Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται σεων της αρχικής, καθώς και κάθε  Γ. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι, η κράτηση αυτή θα τεθεί σε ισχύ όταν εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα ρυθμίζονται ο 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη σία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του εγκαίρως και προσηκόντως με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων να 

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό , επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω Σύμβασης πίστωσης με ανοικτό 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
Α. Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 
Β. ο Προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, ή σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

ομηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει.Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν :α) Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή Σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάυποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κατωτέρω κυρώσεις :α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσης. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχαπόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.Επιπλέον δύναται να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και έωςλήξεως του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το ανωτέρω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκχωρίς Φ.Π.Α.. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάδιάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - 

Κυρώσεις για την εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειαςΓια την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, ισχύουν τα αναλυτικώς οριζόμενα του άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεσηΟ Προμηθευτής δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 13 και 14 της παρούσης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζαποφαινόμενο όργανο, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολής με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρωεγγυητική επιστολή με τα κατωτέρω στοιχεία :
Αριθμός Ημερομηνία 
…………… …………… 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 
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ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν : Το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάυποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κατωτέρω κυρώσεις :α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της 
Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. δύναται να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και έωςλήξεως του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το ανωτέρω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Προμηθευτής και παρατείνεται,  παράδοσης.  Άρθρο 12 Κυρώσεις για την εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειαςΓια την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, ισχύουν τα αναλυτικώς οριζόμενα του άρθρου 207 
 Άρθρο  13 Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση Ο Προμηθευτής δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 13 και 14 της παρούσης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζαποφαινόμενο όργανο, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολής με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Άρθρο 14 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας Σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα κατωτέρω στοιχεία : 
Τράπεζα έκδοσης Ποσόν 

………………… …………….. 

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 59 

ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την Σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι κατωτέρω κυρώσεις : α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της 
στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε 

δύναται να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και έως λήξεως του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, ως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. πρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης νεται υπ’ όψιν ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Προμηθευτής και παρατείνεται, 

Κυρώσεις για την εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας Για την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, ισχύουν τα αναλυτικώς οριζόμενα του άρθρου 207 

Ο Προμηθευτής δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 13 και 14 της παρούσης, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση  

ν της παρούσας Σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε 
Υπέρ 

……………………….. 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Προμηθευτή κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης 
Τροποποίηση των όρων της ΣύμβασηςΗ Σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθκατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής

 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία του για ολική ή μερική εκτέλεση της Σύμβασης που ανέλαβε, να αναφέρπροσκομίσει στην Αναθέτουσα Αέγγραφό του στην Υπηρεσία τα περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που αυτά συνέβησαν, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα Στην παρούσα Σύμβαση, ο όρος «περιοριστικά τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και γενικότερα τις περιπτώσεις, οι οποίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, νομολογία και τα συναλλακτική ήθη και συνήθειες, συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και υπό κανονικές συνθήκες δεν δύνανται να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν και προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας ΣύμβΑναδόχου. Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. Ειδικότερα, για όσο χρονικό δκαθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην Αναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης.  

Ως εκπρόσωπος του Προμηθευτή, για το σύνολοΣύμβουλος της εταιρείας, με στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: ……………., Τ.Κ. ………, τηλ. ……………….., fax: ……………….., e-mail: ………………………….. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής.Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Ο εκπρόσωπος είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να αντιπροσωπεύει τον Προμηθευτή σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετεί για λογαριασμό του οιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα Σύμβαση όρους, ισχύουν τ’ αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την ………… προσφορά του 

Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα Σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την προμήθεια.

Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις Επείγουσα Βοήθεια 2019  Ευρωπαϊκή Συμμετοχή: 100%  Εθνική Συμμετοχή: Ο αναλογούν Φ.Π.Α 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δ/ντή Διεύθυνσης Υποστήριξης / Α.Ε.Α.

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Προμηθευτή κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης. 
Άρθρο 15 Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Η Σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 
Άρθρο 16 Ανωτέρα Βία Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία του για ολική ή μερική εκτέλεση της Σύμβασης που ανέλαβε, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία τα περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που αυτά συνέβησαν, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά που προκύπτουν από αυτή.Στην παρούσα Σύμβαση, ο όρος «ανωτέρα βία» νοείται ότι περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και γενικότερα τις περιπτώσεις, οι ε την εθνική νομοθεσία, νομολογία και τα συναλλακτική ήθη και συνήθειες, συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και υπό κανονικές συνθήκες δεν δύνανται να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν και προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας Σύμβ

Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της Σύμβασης συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην Αναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας 

Άρθρο 17 Εκπροσώπηση του Προμηθευτή Ως εκπρόσωπος του Προμηθευτή, για το σύνολο της Σύμβασης, ορίζεται …………….., Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, με στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: ……………., Τ.Κ. ………, τηλ. ……………….., fax: mail: ………………………….. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής. Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Ο εκπρόσωπος είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να αντιπροσωπεύει τον τα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετεί για λογαριασμό του οιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Άρθρο 18 Λοιποί όροι Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα Σύμβαση όρους, ισχύουν τ’ αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια Απόφαση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την ………… προσφορά του προμηθευτή. 
Άρθρο 19 Βαρύτητα εγγράφων Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα Σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την προμήθεια.

 

Υποστήριξης / Α.Ε.Α.                     Σελίδα 60 

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον Προμηθευτή μετά την πλήρη και 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία έσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία ει εγγράφως αυτά και να ρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία τα περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που αυτά συνέβησαν, δεν βία και τα νόμιμα δικαιώματά που προκύπτουν από αυτή. » νοείται ότι περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και γενικότερα τις περιπτώσεις, οι ε την εθνική νομοθεσία, νομολογία και τα συναλλακτική ήθη και συνήθειες, συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και υπό κανονικές συνθήκες δεν δύνανται να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν και προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του 
Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός που ιάστημα ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της Σύμβασης συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην Αναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας 

της Σύμβασης, ορίζεται …………….., Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, με στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: ……………., Τ.Κ. ………, τηλ. ……………….., fax: mail: ………………………….. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται 
Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Ο εκπρόσωπος είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να αντιπροσωπεύει τον τα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετεί για λογαριασμό του οιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα Σύμβαση όρους, ισχύουν τ’ αναφερόμενα στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την τεχνική 

Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα Σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την προμήθεια. Για την άρση τυχόν 
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Υπ’ αριθ. 1/2021 Απόφαση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

αμφισβητήσεων ή συγκρουομένωνΣύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας : Α. Η παρούσα Σύμβαση. Β. Η προσφορά του Αναδόχου, ως αυτή έγινε δεκτή. Γ. Η υπ’ αριθ. …………Απόφαση Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις. 

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α’ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’-147) ως ισχύουν και οι όροι της υπ’ αριθΕκδήλωσης Ενδιαφέροντος του …………….   Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού βεβαιώθηκε, υπεγράφη νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, από το δε Ανάδοχο με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής μέσω του ΕΣΗΔΗΣ λόγω των περιορισμών για τη διάδοση του του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ιδιοχείρως Τα δύο (2) πρωτότυπα της Σύμβασης, κατατέθηκαν ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αντίτυπο του Αναδόχου, απεσ Ο Ανάδοχος κατέβαλε κατά την υπογραφή της παρούσας την αξία των ενσήμων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου ( 
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αμφισβητήσεων ή συγκρουομένων ρυθμίσεων, πλην των όρων που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα Σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την 

Η προσφορά του Αναδόχου, ως αυτή έγινε δεκτή.  …………Απόφαση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις. 
Άρθρο 20 Επίλυση διαφορών – Διατάξεις Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, επιλύεται αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α’-143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 147) ως ισχύουν και οι όροι της υπ’ αριθ. ……………………….Απόφασης ……………. του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού βεβαιώθηκε, υπεγράφη νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, από το δε Ανάδοχο με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής μέσω του ΕΣΗΔΗΣ λόγω των περιορισμών για τη διάδοση του COVID-19 και από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ιδιοχείρως, εις διπλούν. 
Τα δύο (2) πρωτότυπα της Σύμβασης, κατατέθηκαν στη Διεύθυνση Προμηθειών ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αντίτυπο του Αναδόχου, απεστάλη σ’ αυτόν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ
Ο Ανάδοχος κατέβαλε κατά την υπογραφή της παρούσας την αξία των ενσήμων της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο). 
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ρυθμίσεων, πλην των όρων που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα Σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προϊσταμένου 
οιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι 

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, επιλύεται Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας Σύμβασης, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και . ……………………….Απόφασης – Πρόσκλησης υνομίας 

Κατόπιν των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού βεβαιώθηκε, υπεγράφη νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, από το δε Ανάδοχο με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής μέσω του από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου 
Διεύθυνση Προμηθειών της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., το δε τάλη σ’ αυτόν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο Ανάδοχος κατέβαλε κατά την υπογραφή της παρούσας την αξία των ενσήμων της Ελληνικής Αστυνομίας, 

Ο προμηθευτής και γι’ αυτόν 
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